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FÖRSTA AFDELNINGEN.

KLIPPBERGEN OCH ANDERNA.

FÖRSTA KAPITLET.

Skallerormarnes bo.

D.'en läsare som sett mina föregående skrifter min-

nes förmodligen huru min faders plantage var belä-

gen i den lilla vackra dalen Ocqvago, vid Susque-

hanna-floden, omgifven på två sidor af höga berg,
och hvari man såg ^'Old Sawmill Lick^^ samt "the

Kettle of Gold'\ hvilka alla jag förut beskrifvit.

Ehuru stället icke var min födelseort, var det

likväl mitt barndomshem, der jag tillbragt min pojk-

tid, och der jag inhemtat alla legender om indianerna.

Alla dithörande drag, och intrycket af den tidens

händelser komma också att följa mig i närvarande

skrift såsom i de föregående. Jag må fördenskull

tillåta mig att anföra något deraf innan jag beskrif-

ver de ofantliga trakter, hvilkas scener jag seder-

mera här kommer att framställa.

''John Darrow'' och den pålitlige "Johnny 0'Neir

skola bättre än genom något annat tecknas af den

lilla särskilda berättelse som här genast införes.

Ohk-qua-goh är det indianska namnet på den

branta bergskedja som med en mils längd genomgår
Sednaste Strö/tåg. 1



södra delen af staten Newyork. Den klara Susque-
lianna-floden sköljer dess vestra fot, och en dal af

bördig alluvialjord ligger invid dess motsatta strand

till en bredd af ett par eller tre tusen fot, omsluten

af Randolph-bergen i vester.

I midten af denna lilla dal var min faders plan-

tage belägen, och i min barndom lågo der åtta eller

tio farmer ofvanom och nedom densamma, så att hela

flodstranden var bragt inom odlingens område. Be-

folkningen, alla arbetare, fiskare och jägare inberäk-

nade, utgjorde omkring tvåhundrade.

Denna lilla, men utmärkt sköna dal, som på den

tiden ännu icke fått någon plats i historien, hade

först nyligen blifvit koloniserad, men hade likväl rätt

märkliga traditioner, t. ex. om den beryktade och

förskräcklige mohawkchefen Brants samlingsplats och

hans armé under det näst förut förflutna kriget, der
"

Wyoming-massachernL'' föreföll, och hvars resultat var

att Brant och hans indianer blefvo fullkomligt be-

segrade af den pensylvaniska milisen.

Dessa händelser med dithörande grymheter voro

på den tiden allt för färska för att få namn af tra-

ditioner; de gåfvo mig tidigt intryck i afseende på

Vildarne, deras massackrer o. s. v. —
Följande be-

rättelse visar också huru jag på den tiden upptog

händelser som icke voro mindre uppskakande, ehuru

af helt annat slag.

Ehuru indianerna försvunnit ifrån vår trakt, och

det icke återstod mera utaf dem än berättelserna och

deras i vår jord gömda ben, fanns der likväl en fiende

qvar, och den både mera talrik, lika grym och mera

dödande, och som tycktes bli allt mer och mer omöj-

lig
att besegra eller fördrifva.



stränderna omkring Susquehanna, i de sköna

dalarne Wyoming, Tioga, Chenango, Ocqvago och

Otsego, voro sannolikt mer än alla andra delar af

jorden hemsökta utaf skallerormar — af alla stor-

lekar och färger, och som höggo efter hälarne på
allt lefvande, menniskor eller djur, på de odlade fäl-

ten, der de krälade under sommartiden.

Mest af alla tycktes Ocqvago vara fyldt af denna

ohyra, förmodligen till följd af läget, så att kräken

dit samlades från de omgifvande bergen.

Under höskörden och sädeshergningen voro dessa

giftiga djur särdeles farliga för arbetarne. Dagligen

hemfördes, från min faders område, flera sådana djur,

som min faders legda arbetare dödat med spadar,
liar o. s. v.; men hvarje sommar skördades flera eller

färre lif, män, qvinnor eller barn, äfvensom hästar,

hundar och andra djur, i denna för öfrigt så lyck-

liga och fridfulla dal.

Såsom ett naturalhistoriskt faktum är det i sådana
orter bekant, att dessa farliga djur hela sommaren
vistas i dalar och på slätter, men om hösten, vid första

frost, draga sig alldeles derifrån och gömma sig hvar
de kunna djupt undan frostens inverkan. Särskildt

är det väl bekant för ifrågavarande trakts invånare

att skallerormarne om hösten i massa draga sig undan
till bergen, hvarvid de, under deras tåg, simma öfver

floder och andra vatten, huru lång än färden från

sommartillhållet kan vara till bergen, der de* samlas
i vinterqvarter i ''Rattlesnakes Den" (skallerormarnes

lya eller ide), icke i hundrade-, utan i tusendetal.

I deras håla ligga de döfvade och afvakta våren,
då solvärmen åter lockar fram dem, så att de be-

gifva sig ut till slättländerna för sommarlifvet.



Märkvärdigt är också, att, under sommarseme-

stern, hanne och hona alltid åtföljas, om också icke

ständigt tillsammans. Instinkten leder dem under-

bart att spåra hvarandra, så att de aldrig förlora

hvarandra, ehuru man aldrig ser dem parvis på en

gång. De äro hvarandra likväl vanligtvis så nära,

att de höra, den ena den andras rörelse med skall-

ran. Om man, t. ex., retar en skallerorm så, att

han slår med stjerten, får man på något afstånd höra

en annan skallra till svar; och om man dödar den

första och lemnar den döda kroppen qvar på stället

öfver natten, kan man, följande morgon, finna maken

på stället invid den döda.

Ett fänge för skallerormar har, af sådan anled-

ning, blifvit uppfunnet af en Buel Rowley, en af min

faders arbetare, densamme som plöjde upp '^the Kettle

of Gokr och tomahawken, hvarom jag förut berättat

hurusom den lemnade mig ett märke i min ven-

stra käk.

Skallerormsfällan utgöres af en vanlig klabb,

genomborrad såsom en pumpstock, halfannan eller

två alnar i längd, med hålets diameter ungefär lagom

för ormens tjocklek, så att han med lätthet kan

krypa derin, men icke så stort, att han kan komma

tillbaka. Den ena ändan är förgallrad, så att odju-

ret icke der kan komma fram. Rowley, som hade

praktisk kännedom om djurets hela sätt, föll derför

på denAa idé att göra ett rör, från hvilket det icke

skulle kunna utkomma, enär det icke kan framskrida

i rak ställning och fjällen dessutom äro till hinder

vid ett försök att komma baklänges.

Denna sinnrikt uttänkta och så enkelt verkstälda

maskin lades hemma i ett vedlider, och när en skaller-







orm blef dödad ute på fälten, utlades stocken nära

intill det ställe der den döda kroppen låg ;
men förut

fördes den döda kroppen med en tång in i hålet och

trängdes igenom, samt uttogs i rörets andra ända,

som derefter tillstängdes förmedelst spikar, så att

en lefvande orm, som dernäst inginge i fållan, icke

skulle kunna uttränga i den ändan af stocken, som

för öfrigt lemnade dagern fritt tillfälle att lysa in.

Den dödade ormkroppen togs bort ifrån stället.

Nästan utan undantag blef fällan, följande morgon,
af Rowley hemburen med fångsten. Den fångade
ormens stjert hängde utanför stocken, till nojs för

qvinnor och barn, som vidrörde den, hvarvid då all-

tid följde ljudet af skallran, häftigare eller lindrigare,

till motsvarighet mot den större eller mindre, men
alltid vanmäktiga, ondskan hos det instängda och

retade djuret.

Sedan man tillfredsställt den vanliga nyfikenhe-
ten att närma sig en fara som upphört att vara far-

lig, tog Rowley ut spikarne som stängde framändan
af stocken der ormen hade sitt hufvud, afhögg or-

mens stjert med vidsittande skallra, samt höll stoc-

kens öppning emot öppningen mellan spjelorna i ett

plank som omgaf en svingård. Der passade svinen

väl på, och en stor sugga satte genast ena framfoten

på ormen så, att hon fasthöll honom, hvarefter hon
snart visade sin svinaktiga smak och åt upp honom
hel och hållen.

Man vet att ormbett icke verkar skadligt på
svin, samt att ormar ständigt uppätas af dessa djur
då de tillfälligtvis träffas. Jag såg detta ganska
ofta ske då de fångade ormarne släpptes in i svin-

gården.
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Rowley hade intet patent på sin uppfinning, som
tvärtom snart användes öfverallt i hela trakten

;
hans

höga ståndpunkt såsom ortens välgörare kunde snart

förmärkas af det växande antalet ormstjertar som
skickades till honom, och dem han fordrat såsom ett

regale hörande till hans uppfinning.
Men en större fälla väntade dessa ohyggliga djur,

som eljest tycktes hota att tillintetgöra den så lyck-

liga kolonien i Ocqvagos dal,
— en fälla eller ett

fänge, som, i jemförelse med Rowleys metod, kunde

kallas en grosshandel, en katastrof, såsom här skall

vidare berättas, och som frigjorde dalen från dessa

vådor, en katastrof, som, om den också icke gjorde

uppfinnaren odödlig, likväl gjorde hans karakter af-

undsvärd och gaf honom sjelf den största hugnad.
Saken var följande:

"Darrow^\ hvars egenskaper såsom jagare gjort

så stort intryck på mig, tillsade mig en dag, om vå-

ren år 1810, att han ämnade göra ^^djeflarne" (skal-

lerormarne) ett spratt. Vi hade, yttrade han, tålt

dem redan länge nog. "Du kommer väl ihåg den-

stackars Marie Judhins?"

"Ja, Darrow, jag var nära intill stället då hon

blef biten förleden sommar, och jag hörde hennes

skrik då hon fick bettet. Vi voro en hel vagnslast

gossar och flickor ute för att plocka bär. Hon räckte

fram handen, då en skallerorm slängde sig fram ur

en klyfta och bet henne i en halsåder. Hon föll

baklänges alldeles invid mig och stod aldrig mera

upp. Vi samlades omkring henne, lade henne i vagnen,

men hon var nära död då hon kom hem. Hals och

armar hade fått ormens färg."



^^Och den arma ^^Heth^\ på det sättet dödad nä-

stan invid hemmet?"

"Ja, men det såg jag icke; jag bara hörde det

omtalas."

"Det är för sorgligt, Georg. Det der otyget för-

ökar sig så starkt, att ett menniskolif på ängar och

åkrar icke är stort värdt. Men, Georg, jag vet hvar

de der otäcka djuren finnas, och jag ämnar göra ett

allmänt nederlag på dem, och det snart."

Darrow berättade då, hvad jag också sedermera

fått erfara, att dessa ormar allmänt lemna dalen vid

första höstfrosten, hvarefter de samla sig i en stor

håla, der de tillbringa vintern i domnadt tillstånd,

men vid vårvärmen åter utgå parvis till slättlandet

och dalen, samt att de, ett par veckor förut, vid

varma dagar krypa ut ur lyan till antal af hundra-

den och tusenden, samt sola sig midt på dagen, hvar-

efter de om aftnarne återvända in i hålan då luften

blir mera sval.

"Det är således skallerormarnes lya som jag hört

omtalas?"

"Ja, lyan ("Rattlesnakes Den") är vid Steeles-

berget bakom Hilbourns, nedanför den höga kammen
som vetter åt Hemlock Hollow. För flera år sedan

hade dessa kräken blifvit så svåra och farliga, att

Joe Snidigar och Atwill, äfvensom jag, slogo ihjäl

omkring trehundrade, en vårdag då de voro utkrupna
för att sola sig framför lyan. Nu börja de åter bli

så talrika, att vi måste göra en ny razzia med dem
;

det skola vi, du och jag, göra. Men säg intet om
den saken tills vidare. Om söndag, i fall det då

blir klart och soligt väder, och vi hafva god ledig-
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het, skola vi gå dit ocli se till dem, samt uppgöra
vår anfallsplan för en annan gångJ^

Söndagen var klar och solig. Väl hade jag mina

svårigheter vid utförandet, men jag mötte likväl Dar-

row på öfverenskommet ställe, vid "bortersta ladan".

Jag hade med mig min lilla enkelbössa, hvaremot

han kom med sin goda stutsare, samt i öfrigt utstyrd

i full jagtdrägt
— en typ af en äkta jägare, en före-

bild som jag längtade att upphinna.
Min moder var methodist, och djupt devot; min

fader hade mera fria åsigter, men höll strängt på
budordens uppfyllande. Jag hade fått en olycklig

fördom att laxen bättre nappade om söndagarne, och

jag hade fördenskull fått skarpa förebråelser, äfven-

som kroppslig aga, då jag någon gång på söndag
öfverlemnat mig åt min passion för fiske. eller jagt.

Det var nu länge sedan dylikt förefallit, men,
ehuru något uppvuxen som jag då redan var, hade

jag likväl mig förelagdt att straff skulle ovilkorligen

följa på en olydnad i dessa fall.

Darrow deremot intalade mig att vårt företag

var för det allmänna bästa; äfvenså lofvade han att

tala till mitt försvar. Vi sammanträffade vid den

nämnda ladan och följde stranden af "Big Creek"

utan att kunna ses ifrån hemmet. Vid floden hade

vi en båt och kommo dermed öfver till andra stran-

den, vid bergets fot, och inkommo snart i den der-

varande skogen. Dagens nöje var oss nu betryg-

gadt, ehvad som också derpå kunde följa.

Vi satte oss ned på en grof, hggande trädstam;.

Darrow gjorde sin bössa i ordning såsom vanligt

då han kom in på en lämplig jagtmark. Han ytt-

rade nu:



^^Georg! vi komma nu till en af de bästa jagt-

trakterna i orten. Mången präktig bock har "Old

Ben"*) fällt vid sidan af bergkammen, och vi hafva

nära en half mil innan vi komma till Rattlesnakes

Den. Håll dig fem eller sex steg bakefter mig och

gå varsamt, så att du icke stiger på en qvist och

bräcker den så att något ljud uppkommer. Se noga

på, och om du ser mig falla ned och krypa på hän-

der och fötter, eller på magen, såsom understundom

blir nödvändigt, så skall du icke röra dig en tum
framåt. Vid första bergkammen, tre ä fyrahundrade
famnar härifrån, kunna vi få se en af jägarne väl

försökt hjort-tjur, som alltid ligger i flera timmar

på stället. Jag har gått efter honom flera gånger,
men han är varsam och har alltid varit derifrån då

jag kommit fram. Jag har sett hans hvita svans

vifta mellan buskarne. Väl har jag också skjutit

efter honom, men det har då varit på måfå. Men

jag vill nu försöka honom då vi komma upp på

bergshöjden. På andra sidan om den, och vid foten

af den andra bergkammen, skall jag visa dig det

ställe der jag sköt den vackra pantern, hvars skinn

nu ligger till divansmatta i din mors förmak."

Med stutsaren i högra handen och en extra ladd-

stake i den venstra, samt med en kula i munnen

(så att den kunde hastigare begagnas än om den

skulle upptagas ur kulpungen), sågs hans hela kropp
liksom halka fram emellan buskar och klyftor utan

att bringa qvistar och grenar i rörelse. Så ange-
nämt för mig att se den framgåendes lätta och säkra

rörelser! Ingen elev har med större beundran sett

*) Darrows stutsare.
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sin mästares penseldrag än jag iakttog alla rörelserna

lios denne mästare bland jägare, under det att han

lät mig följa emellan träd och buskar och klippor.

Ingen tid och inga omständigheter hafva sedermera

kunnat utplåna det intryck som mitt unga sinne er-

höll; och min erinring derom skall aldrig upphöra
så länge jag lefver.

Vi passerade öfver ''Old Goldens" ligg ställe. (Det

var det binamn man gifvit åt den gamla hjort-tjuren.)

Jag såg nu att Darrow sänkte sig ned på ett knä

och lade bössan till ögat. Jag kom i darrning. Jag
hörde tydligt huru hjertat slog. Kunde det vara en

panter, eller möjligtvis en vilde? (man hade nämligen

berättat att sådana skulle hafva förmärkts i trakten).

Skulle Darrow trycka af? Skulle han skjuta bom
eller kanske bara såra? Jag hade bara hagelskott

i min bössa, och hvad skulle nu ske i följande ögon-

blick?

Darrow bibehöll sin ställning ett par minuter,

hvarefter han lade sig ned, men vände hufvudet till-

baka mot mig, och tecknade med handen att jag

skulle lägga mig ned och krypa till honom. Jag

försökte lugna mig för att kunna försigtigt verkställa

hvad han tecknat. Jag kom fram så, att jag blott

hade en trädstam emellan oss. Han hviskade då:

^^Georg ! det är ett präktigt håll, men sådan för-

argelse; det är en hind, hon är fet; men jag vill

icke sigta på henne. Se dit, men var försigtigP

Jag stack fram hufvudet förbi stammen så var-

samt som möjligt, och såg djuret på hundrade al-

nars afstånd; hon låg med nosen vänd åt mig; men

snart sprang hon upp, och se! ''Old Golden" låg ett
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par steg derifrån ! Han reste sig såsom en fläkt och

försvann med sin underhvita svans i vädret.

"Besitta! så dum jag varT^ utropade Darrow.

"Den der gamla skälmen har nu åter spelat mig ett

spratt; men jag trodde icke att han skulle hafva

honan i sällskap denna tid på året. Han skall min-

sann icke komma undan så bra härnäst."

Stackars karl! Jag glömmer aldrig huru hand-

fallen han stod. Ansigtet blef skrynkligt, och han

pustade då han såg den goda ställning hvari Old

Golden varit framför den säkra reffelbössan. Ska-

dan var emellertid ohjelplig, och vi gingo från stäl-

let för att komma till skallerormsnästet.

Bergets öfversta del var slät ett betydligt stycke.

Darrow kastade bössan på axeln och yttrade kallt:

"Här kunna vi tala huru mycket vi vilja; här

finnes intet vildbråd; men vi äro nära orm-lyan.

Den der raka tallen vid bergkanten står midt öfver

stället der ormarne komma ut; men sannolikt sträc-

ker sig hålan så långt under berget som dit der vi

nu stå. Det är intet mer att säga härom. Håll dig

tätt bakom mig, och se efter om jag gör något
tecken."

Darrow kröp på händer och fötter mot kanten

af bråddjupet, och då han kommit på några få al-

nars afstånd derifrån, lade han ifrån sig bössan, samt

närmade sig långsamt och krypande till yttersta ran-

den, hvarifrån han såg ned till platsen derunder.

Sedan han sett der nedåt några ögonblick, gaf han

med högra handen ett tecken att jag skulle gå fram

på samma sätt som han gjort, och lägga bort bös-

san. Jag gick något på sidan om honom och såg
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nedåt. Utan minsta rörelse på kroppen betraktade

vi nu hvad som föregick der nere —
nämligen ett

tumult af hundradetals ormar. De lågo spridda öf-

ver hela ytan af en berghäll, som kunde hafva sex

eller åtta famnars bredd, tio a tolf alnar under oss.

De lågo i bundtar eller nystan och värmde sig i

solen, orörliga och såsom det tycktes sofvande. De-

ras fjäll, som nu voro fria från berghålans fuktighet

och ej blifvit orenade af slättens damm under som-

marlifvet, lyste i solen med alla färger, gula, svarta

och hvita. Andningsrörelserna gåfvo deras kroppar
utseendet af infattning med ädelstenar.

Ibland dessa bylten funnos långa svarta ormar

af fem eller sex alnars längd, blandade såsom de

skulle hafva tillhört samma giftiga familj. Skaller-

ormarne voro af olika storlekar, svarta, bruna och

klart gula. En del af dem låg på ryggen, alldeles

utsträckta och raka; åter andra hängde ned ifrån

grenarne å nära stående träd, och andra åter ring-

lade sig omkring stammarne. En herrlig utsigt, om
man skulle halkat ned och fått falla midt ibland

dessa hopar!

Sluthgen gaf Darrow ett tecken och drog huf-

vudet tillbaka; i nästa ögonblick voro vi ur sigte

för samlingen, så att vi kunde öfverlägga om den

plan som Darrow uppgjort för att i någon mån för-

öda detta ohyggliga slägte. Jag erinrar mig icke

fullkomligt huru den var, men han fortfor att af-

handla ämnet till dess vi hunnit till ett ställe som

han presenterade för mig under namn af "djefvulens

predikstoF.

Jag hade ett dunkelt minne af berättelser om
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stället, och var nyfiken att få höra hvad den lede

fienden kunde hafva att göra med en predikstol.

Darrow gaf förklaringen, som var följande: "Täl

känner jag sjelf icke alldeles historien härom, men
du ser att den der ena bergklippan just har utse-

ende af en predikstol med tillräckligt utrymme för

en person som vill hålla tal. Nu har jag hört att,

när vildarne tillställt den beryktade "massackern vid

Wyoming^\ den store mohawkanföraren Brant här

haft en trupp af 2000 indianska krigare lägrade just

på den punkt der vi nu stå, midt emot ^^predikstolen^\

väl posterade för att besätta passen här bortom, i

händelse den pensylvaniska milisen skulle försöka

anfalla och följa indianska truppen igenom dem.

Brant var en fruktansvärd krigare, fastän han icke

var af mer än halfblod ibland vildarne. Han hade

fört hit till platsen en mängd hvita fångar, dem han

tagit i striden vid Tunkhannock. Några bland dessa

undkommo om natten; dessa hafva sedermera berät-

tat, att chefen hvarje morgon höll ett tal till sitt

folk ifrån denna predikstol. Emedan nu alla ansågo
honom vara en ond ande, blef hans talarestol be-

nämnd derefter. Emellertid kan din fader berätta

dig fullständigare om dessa saker."

Vi kommo snart derifrån till flodstranden, der

vi stego i vår lilla der förtöjda båt, hvarefter vi voro

på min faders egor, och således närmade oss den

domstol som skulle fälla utslaget öfver mig fÖr min

olydnad. Väl hade Darrow lofvat gå emellan och

förklara förhållandet inför mina föräldrar, men eme-

dan söndagen ännu icke var förbi, stannade vi vid

den förr omnämnda ladan, der jag gömde min bössa.

Darrow deremot behöfde icke frukta, utan kastade
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sin stutsare på axeln och följde mig hem, der vi

gingo in i köket utan att någon sett oss komma.
Darrow dröjde något för att uppfylla sitt löfte

om försvaret, men gaf mig dessa trösteord:

'^Jag tror icke att din fader säger något åt dig

i dag på söndagsaftonen, och i morgon bittida skall

jag tidigt vara här och tala med honom.^^

Derefter tog han afsked och gick hem — en

half fjerdingsväg ifrån oss, der han bodde med sin

familj. Jag åter gick genast till sängs; men innan

jag hunnit somna, öppnades dörren och ett ljus sken

in i rummet. Det var min far som kom. Han gick

fram till sängkanten. Genast började han sina frå-

gor med en föregående förklaring, att jag aldrig förut

sagt någon osanning för honom. ^^Nu har jag frå-

gat efter dig hela dagen, likaså din moder, men in-

gen har sett dig. Jag saknar också din bössa. Hvar

är den?^^

'^I nedre ladan, min far!^^

^^Huru kom den dit, Georg ?^"'

^Jag har lagt henne der.^"*

^^Mins du hvad jag lofvat om du någonsin vidare

skulle ohelga sabbaten på sådant sätt som du nu

gjort?"

^^Ja! min far."

"Har du någonsin funnit mig bryta ett löfte?"

"Nej! min far."

"Stig upp och hemta hem en knippa sega rör

ifrån strandbrädden, och lägg dem i vedskjulet tills

i morgon bittida. Du får då tid att tänka öfver det

streck som du spelat i dag."

Jag sade icke något till mitt försvar, emedan

jag litade på Darrows mellankomst; för öfrigt, med
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tankarne mera rigtade på hvad jag sett under lop-

pet af dagen, gick jag att hemta det som var mig

befaldt, och gick derefter åter till sängs. Jag fick

likväl icke ligga qvar der så länge på morgonen som

jag ämnat, ty min far ropade mig, och när jag kom
ned fullt klädd, stod min far vid trappan, med straff-

redskapet i handen. "Gå åt den der sidan!" befallte

han. Min tunga vandring blef till vedskjulet, der vi

blefvo allena. Här följde nu först en förmaning och

derefter _ _ _
Darrow kom snart dit, men försent. Min förbry-

telse hade blifvit ransakad, dömd och afstraffad i

samma instans. Jag vet icke huruvida han lyckats
framkalla en för sen ånger hos min far; jag tyckte

mig åtminstone efteråt se några tecken dertill jemte
dithörande förlåtelse, på grund af det vigtiga i vår

rekognoscering, såsom alla nu ansågo den.

Emellertid teg jag och beslöt fortfara dermed,
oaktadt Darrow med bifall af min far och alla gran-
narne fortfor med sin plan för en allmän slagtning
å den giftiga samlingen. Alla lyssnade med begär-

lighet till hans beskrifningar om hvad vi sett, men

jag teg, under beslut att icke vidare inlåta mig i

denna sak.

Men då min fader frågade mig: "Georg! såg du,
i sällskap med Darrow, skallerormarnes lya så som
han beskrifvit?"

"Ja, min far. (Jag svarade så nästan spasmo-
diskt och emot min afsigt.) Jag såg det, och han
har sagt allt sannt så som det visade sig."

"Då skall du, min älskade Georg, komma med
oss. Vi skola hålla en stor helgdag om onsdag, om
det då är vackert väder. Vårt sällskap skall utgöras
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af kapten Brush, Medad, Jonas, bröderna Snidigar
samt Rowley och 0'Neil, och ett hälft dussin andra,
och du skall vara med oss och hafva din lilla bössa

till beväpning."
Hvilken skilnad! Jag förglömde den jernbyrd

som jag genomgått, och intogs af den mest otåliga

lystnad efter den katastrof som man förberedde.

Bröderna Snidigar, som voro utmärkta jägare, in-

funno sig jemte de andra, äfvenså Atwill och Heth,

på min fars gård, klockan 10 på förmiddagen. Alla

gingo vi öfver floden på Heths färja. Darrow ledde

tåget och hade mig vid sin sida. Vi gingo genom
skogen och kommo till '^predikstolen'^ som ansågs
vara belägen på halfva vägen till vår bestämmelseort.

För att värdigt fira festen hade min far låtit

0'Neil medföra konjakskrus, stekt skinka, cigarrer

och andra goda saker till en lämplig förfriskning,

sedan företaget hunnit utföras. Ett af dessa krus

blef likväl redan nu uppslaget vid vår halt; men
allt det öfriga afsattes försigtigtvis väl förvaradt vid

''predikstolen''.

Sällskapet var åter i ordning till aftåg, då Dar-

row yttrade: "Dröj något, god' vänner! Old Golden

ligger ett stycke här framför, och alldeles i vår väg.'^

Dessa ord behöfde ingen vidare förklaring, ty

Old Golden var ett alltför bekant djur, kändt för

sin ovanliga storlek; alla jägare i trakten hade för-

sökt komma åt honom, men icke lyckats, emedan

hans varsamhet hindrade alla att komma honom nära.

Sjelfva benämningen hade också länge varit i allas

mun, och många både qvinnor och barn hade sett

hans spår, som voro stora nästan som en oxes. Han

hade varit jagad från den ena sidan af bergskedjan
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till den andra, men hade nu tagit sitt stånd icke

långt ifrån "predikstolen".

"Stanna en liten stund", bad Darrow, "den listiga

skälmen spelade mig och Georg ett spratt i söndags ;

jag vill nu försöka huruvida han vill göra om det i

dag. Du känner honom ju, du Snidigar?"

"Visst gör jag det. Den klipparen har liksom

halkat ur händerna på mig. Jag vet precist hans

stånd."

Darrow hade uppgjort sin plan, och vände sig

nu till min far för att få hans medgifvande. Han

yttrade härvid:

"Esqvire! jag behöfver er medverkan, så att hela

samlingen blir qvar här på stället och att de hålla

sig någorlunda tysta blott en :Qerdedels timma. Om
Old Golden är på sin trakt i dag, så är det gjordt

med honom; han skall minsann då icke göra narr

af oss längre. Snidigar och jag känna noga punk-
ten der han brukar ligga så här dags, äfvensom

spåret som han följer då han blir uppjagad. Nu
skola Georg och jag fatta posto vid "Örn-boet", nära

invid der han vanligtvis stryker fram, och Snidigar
må gå omkring och stanna vid södra passet. Dju-
ret skall bestämdt komma till den ena eller andra

punkten, så att vi högst sannolikt i dag skola få se

hvad han är gjord af. Vänta nu här, esqvire, så att

vi få tid att gå i håll. Sedan kan du, Atwill, som
känner vägen upp till berget, leda tåget dit."

Det utlofvades, och jag följde Darrow på en om-

väg till ståndet. Snidigar begaf sig till det södra

passet
~ ett för alla jägare väl kändt ställe, som

ofta begagnades till att drifva djur derigenom.



Då vi närmat oss vårt håll, utsåg Darrow en

trädstam, der han uppställde mig tätt bakom, under

tillsägelse att jag borde hålla mig tätt intill trädet

om jag ville titta fram. Skulle jag då bli hjorten

varse på långt håll, borde jag icke alls röra mig,

emedan djuret icke synnerligt fruktar för en person
som står alldeles stilla. Afven pekade han åt det

streck der hjorten skulle först synas, i fall han

komme.

Vi hade icke stått länge på stället förrän jag
hörde tunga tramp emellan löf och qvistar, der dju-

ret hoppade öfver liggande stammar. Snart höll han

upp sin hvita flagga öfver buskskogen, så att jag
fann honom vara nära. Ett ögonblick sednare kom
hela hans stora kropp ut ur snåret till öppet fält.

Just i detsamma som han kom fram utsade Darrow

ordet: ^^Mä!" men med svag röst. Djuret stannade

med sträckta ben, i ställning för ett nytt språng;
men detta kom aldrig; det small vid sidan om mig.

Darrows stutsarekula nedlade honom tvärt. Hjorten
föll död i samma ögonblick. Den lycklige jägaren

skyndade fram för att affånga djuret.

"Så! nu är det gjordt, nu spelar han oss intet

streck vidare", yttrade Darrow.

På min synhinna fanns rum för ett intryck som

blef varaktigt för hela framtiden. Scenen var så ny
och för en jagtälskare allt för lycklig, för att kunna

förgätas.

Djurets horn, som under denna årstid voro un-

der tillväxt, voro sammetsfina, och då han sprang

syntes de såsom en stol på hans hufvud.

Darrow hade ställt bössan mot ett träd, och,

med hirschfängaren i handen, höll han följande lilla
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föreläéning om livad man hade att iakttaga vid dy-

lika jagter.

^Tör att bringa en hjort att stanna under lop-

pet bör man säga ordet Mä! Då stannar han sä-

kert. Om man deremot hvisslar, så blir han rädd

och springer ändå fortare. När djuret störtat skall,

det genast affångas, d. v. s. man slagtar det på

temligen vanligt sätt, för att få blodet att afrinna.

Om det icke sker, får köttet icke sin färg vid till-

redning." Derefter pekade han på träffen efter ku-

lan. "Den skälmen stannade med hufvud och bogar

precist bakom det der stora hvalnötträdet, så att jag
kunde beqvämt sigta tätt bakom bogen. Det är den

rätta punkten, alldeles nätt bakom bogbladet och

temligen lågt ned; eljest i trakten af njurarne, men
der är blott en liten sigtpunkt, dock lika afgörande
som ett skott bakom bogen. Detta sednare skall då

rigtas straxt för-om höftbenet, litet ofvanför midten

af kroppen."
Han gick derefter framom klipporna, och gaf en

signal på vanligt jägarevis med en pipa som han
alltid bar på sig. Snart derefter kom Snidigar till

oss
;
han hade gått i väg straxt sedan han hört skot-

tet, och då han af signalen fick bekräftelse på sin

förmodan, hade han påskyndat sina steg. Äfven de

öfriga framkommo snart. Old Golden nedlagd var

en lysande syn för alla. Skinnet blef hastigt aftaget,

och de tunga fjerdedelarne af köttet fördelades på
bärarnes axlar, men upphängdes snart i träden, un-

der det att vi fortsatte tåget till skallerormsnästet.

Vi skulle på återvägen derifrån taga köttet med oss.

Marschen börjades nu åter, och det dröjde icke

särdeles länge innan vi hunno upp till den bergs-
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höjd som vi sökte. Ett krigsråd hölls der, hvarvid

Snidigar och Darrow, som tio år förut varit med om
en ormslagt på stället, fördelade rolerna.

För min del fick jag tillåtelsen att krypa fram

till samma punkt der jag på den olyckliga söndagen,
i Darrows sällskap, fått åse den vämjeliga samlingen.
Här skulle jag vänta till dess alla de öfriga intagit

vederbörande posteringar bortom den platform der

ormarne förmodades infunnit sig. Från den punkt,
der jagten skulle börja, stupade berget tvärt ned,

så att de anfallande kunde smyga sig derifrån upp
till den platform der samlingen fanns, och så nära,

att de antågande icke hade mer än några få steg

till densamma. Men från min ståndpunkt voro or-

marne under hela tiden synliga. Alla de deltagande

personerna voro väpnade med passande klubbor om
fem till sex fots längd, ämnade att handteras med
båda händerna. Anfallet skulle ske samtidigt af alla,

efter gifven signal. Darrow hade anförtrott mig sin

räfskinns-skjutväska, och beordrade mig att lossa

mitt skott på ormsamlingen till signal för de öfrigas

anfall, så snart jag sett dem samlade i närheten un-

der bergplatåens kant.

Väl hade min far tillåtit mig att medtaga min

lilla enkelbössa, men jag tyckte att här kunde be-

höfvas ett något starkare förödelsemedel. Jag hade

fördenskull af en granne lånt en gammal grof bössa,

som, full af rost, blef begagnad utan all rengöring,

den tiden icke medgaf. Jag laddade den med ett

orimligt krutskott, och derofvanpå ett motsvarande

eller kanske ännu större skott andhagel. För säker-

hetens skull tillade jag ännu en portion hagel då
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jag kom nära till den rätta punkten. Jag lade det

tunga geväret öfver bergkanten.

Till min häpnad, äfvensom till min ytterliga för-

nöjelse, såg jag, midt i gruppen af ormar, en sam-

manlindad hop, stor som en halfspannskorg, flätad

och hopslingrad om hvarandra med hufvudena utåt

— en förträfflig skott-tafla för min gamla musköt.

Jag blef nervös och darrande under väntan på Dar-

rows signal, hvarefter min skulle genast följa. Signa-

len kom, och jag lät det fruktansvärda skottet

gå löst.

Vid skottet blef stöten så stark, att jag föll

baklänges hälft medvetslös och med högra sidan af

ansigtet icke obetydligt blödande. Jag såg icke mas-

sackern på platåen under mig. Den gamla muskö-

ten från revolutionstiden hade vid återstudsningen

blifvit kastad öfver min axel och låg bakom mig.

Flera utaf det öfriga partiet kommo upp till mig
efter väl förrättadt uppdrag. Man hjelpte mig upp

på benen, men jag befanns blöda ända ned till skorna.

Blodet aftorkades och jag var snart nere på batalj-

fältet. Mitt oförsvarligt grofva skott hade skjutit

sönder femtio eller hundrade bland kräken i det

hopbundtade nystanet. De öfriga personerna, som
använde handvapen, hade dödat flera hundrade, un-

der det att en återstående liten mängd af ett och

annat hundrade frälste sig med att krypa under

klippan till det gemensamma nästet.

Man räknade de slagna, hvilkas antal uppgick
till emellan fem- och sexhundrade. Darrow och Sni-

digar samt Atwill aftogo skinnen från några utaf de

grannaste. Men härunder hörde man ett skallrande

från en som undkommit massackern och begifvit sig
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ned utför platåens kant. Den fångades snart lef-

vande, på det sattet, att Snidigar satte en klyka öf-

Ter hans nacke, då Darrow passade på att modigt
fatta ormen om halsen, tätt under hufvudet, och bar

honom upp till slagtiältet.

En tanke kom då hastigt på mig; jag föreslog
min far att vi skulle fästa ett kruthorn vid ormens

stjert, fästa en antänd svafveltråd på lämpligt sätt

i förening dermed, för att sedan släppa ormen i fri-

het, så att han kunde smyga sig in i den gemen-
samma lyan till sina öfriga kamrater.

"BravoP ropade Darrow. ^^Du, Georg, har nu

gifvit ett öfverlägset förståndigt råd.'^ Min far god-
kände också förslaget, likaså Snidigar, som sjelf hade

ett mycket stort kruthorn af passande form. Man
sammansköt af förråden, så att hela detta magasin
blef fyldt. Det fastades vid ormens stjert, svafvel-

tråden anbragtes behörigt och antändes, hvarefter

denna nymodiga brännare släpptes lös och snart för-

svann i kryphålet, medförande sin dugtiga krut-

laddning.

Alla begåfvo sig nu något ifrån stället. Vi

ställde oss bakom gröfre trädstammar. Man hörde

i början huru kruthornet rafflade mot stenbottnen i

berget.

Allmän tystnad uppkom nu, men efter en stund

kom explosionen med en styrka som skakade mar-

ken rundtomkring, under det att tjocka rökstrålar

utträngde ur bergets sprickor. Det var icke sanno-

likt att något lefvande väsen ini berget kunnat undgå
förstörelse.

Johnny 0'Neil svor på att ^^ingen af de der

maskarne vidare skulle komma att göra oss någon
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oro. F-n har tagit dem alliliop/^ Han vände sig

derefter till mig och yttrade: "Ni, Georg, har fått

en blodig näsa, men det gör detsamma, det betyder

ingenting."

En välvillig blick af min far uppmuntrade mig
mer än Johnnys tal; vidare fick min stolthet betyd-

lig näring af alla de närvarandes enhälliga bifall

för den idé jag haft med att utrota hela den åter-

stående giftiga samlingen, och hvarigenom den lilla

lyckliga dalens befolkning onekligen skulle få fred

i en lång framtid.

Innan vi lemnade bergstrakten satte vi oss alla

under några stora ekar, då åtskilliga pipor tändes,

hvarjemte min far utdelade cigarrer. På den punkt
der vi satt oss hade vi en vidsträckt utsigt åt öster,

så att vi sågo "the Sturruker" och "Hemlock Hollow".

The Sturruker (blodflödet), en bred och forssande

ström, som utfaller i Susquehanna vid Hilbourns,

en half mil ifrån vår hviloplats, berättas hafva varit

färgad af blod under det sednaste kriget mot vil-

darne. Den har sedermera varit ryktbar för den

otroliga mängd lax som blifvit fångad i dess mörka

vatten, och der åtskilliga bland kolonisterna blifvit

uppfångade af indianerna uti den mörka och djupa
ödestrakt som den genomflyter.

Under vår marsch upp mot berget, äfvensom un-

der den stund då man tog skinnet af Old Golden,
hörde jag åtskilliga uttryck af Darrow och Snidigar,
i afseende på någon aning om att jagtnöjet möjligen
kunde komma att afbrytas genom en påhelsning af

indianer som, med hämnd i sinnet, ströko omkring
i trakten af Ocqvago och Randolph Mountains. Jä-

garne tycktes hafva noga reda på att ett marode-
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rande parti af Oneida-indianer, efter Brants neder-

lag, ännu gömde sig i Hemlock Hollows mörka sko-

gar, till stadigvarande oro för gränsboerna och emel-

lanåt för jägarne.
Fastän intet ännu förmärkts som kunde väcka

uppmärksamhet i afseende på indianerna, och man
således i allsköns lugn rökte sina pipor och cigar-

rer, såg jag Snidigar hafva ögonbrynen rynkade,
samt än mer att han pekade åt den tjocka skogen
nedanför berget. Darrow såg deråt. "Der", yttrade

han, "äro de åter; det är röken från deras eld som

stiger upp öfver Hemlock Hollows mörka grönska.

Rödfjädern är der och nog också de Gula -Moccasi-

nerna. Det är mycket säkert att de kommit tillbaka,

och möjligtvis kan här förefalla en strid. Det stac-

kars folket vid Hilbourns Landing är i fara."

"Jag inser det", svarade en annan, "men vi skola

väl också komma att gifva dem något igen."

0'Neil menade det vara bättre att gå hem än

att vänta sedan man genom skott och rök gifvit in-

dianerna anledning till anfall.

De flesta tycktes luta åt 0'Neils sida, så att

man begaf sig på väg utför berget, helst man icke

var beredd på strid.

0'Neil hade två bevekelsegrunder för sin upp-

maning — den ena att röken från Hemlock Hollow,

på östra sidan, väckt hans funderingar, den andra

att han ville komma till konjakskrusen, som han för-

varat vid "predikstolen" i vester, och som lågo på

hemvägen.

Fjerdedelarne af Old Golden jemte huden lassa-

des åter på jägarnes axlar, och man kom till "predik-

stolen", der man nedsatte sig på dervarande slätt.
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0'Neil, som alltid var vid godt lynne, men nu i syn-

nerhet upprymd, framtog krusen och den kokta skin-

kan, m. m.

Prat och skryt och skämt vankades nu öfver-

Ijudt under det att konjakskoppen gick omkring till

hela ringen, jemte det att fläskskifvorna likaledes

fördelades. Emellanåt förekommo segeruttryck för

den lyckade hjortjagten, hurrah för de arma skal-

lerormarnes nederlag, föraktliga ord om "Rödfjadern"
och hans maroderande hop, som 0'Neil förment kunna

helsa på oss ifrån Hemlock Hollow-sidan.

Midt under jublandet och der vi sutto på stub-

bar och trädstammar, pratande om skallerormar och

indianer och hjortar
— hvissiade en stutsarekula

förbi oss, och en lätt rök syntes i skogen på trettio

famnars afstånd.

Darrow satt på en stock litet högre än vi an-

dra. Alla sprungo upp och en del lade sig ned på
händer och fötter. Den sednare ställningen togs af

Darrow, Snidigar och Atwill — de enda ibland oss

som hade stutsare med sig.

"Det var nära det'\ yttrade Darrow, "den skäl-

men känner min räfskinns-skjutväska."
"Det är Rödfjädern", påstod Snidigar.

"Ja, det är säkert", medgaf Darrow. "Jag kän-

ner igen smällen från hans stutsare; det är icke

första gången, jag hört den. Den har snappat un-

dan mer än en vacker hjort ifrån mig i dessa berg,
och du, Snidigar, känner liksom jag igen musiken
från hans bössa; vi få nog mer utaf den."

"Läggen er ned, I alla", sade Snidigar, då Dar-
row kröp framåt tätt utåt marken, såsom en orm

Sednaste Strö/tåg. 2
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krälande till roten af ett valnötträd, med bössan ho-
rizontelt framför sig.

''Kryp till tallstammen der och rekognoscera
från dess rot hvartenda löf som rör sig!" föreskref

Darrow åt Snidigar.

De öfriga lade sig ned bakom liggande eller

stående stammar, väl hopkrupna, med undantag af

0'Neil, som också först lagt sig rak lång, men fick

den idéen att använda den gamla musköten. Stödd

på ena armbågen laddade han den grofva pjesen
med en god portion rännkulor.

Jag lyfte upp mitt hufvud för att se min före-

bild och mästare, Darrow, hvars alla rörelser voro

mig vigtiga såsom undervisning. Hans rörelser voro

så långsamma, att de knappast märktes, och vid

hvarje vändning af hufvudet, till ena eller andra si-

dan af stammen, höll han räfskinnsväskan framför

sig, för att den skulle mottaga kulan i fall en sådan

skulle komma. Slutligen låg han alldeles stilla, en

minut eller två, derefter nedlade han skjutväskan,

men lade bössan till ögat; skottet small icke, utan

han tog åter ned geväret, och åter i nästa ögonblick

släppte han väskan, och sköt hastigt. Genast der-

efter hördes 0'Neils förskräckligt dundrande skott

ur musköten.

Darrow låg nu alldeles rak på ryggen, och lad-

dade ånyo, medan han i en hviskande ton förklarade

att det icke varit något, och att det blott varit ett

löf som rörde sig. Men 0'Neil såg tydligt att der

varit en indian, och såg honom falla, träffad af ränn-

hdorna.

''Jag har lagt ned en af fienderna!" utropade

han,
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Snidigar bad honom tiga; också kunde han icke

skjuta mera, ty hans förråd af rännkulor var ut-

tömdt.

Darrow låg qvar på utkik, och under det vi öf-

riga lågo i orolig väntan, small ett skott ifrån rakt

motsatt sida. Det var ifrån bergplatåen hvarunder

vi stodo. Det var efter vildarnes vanliga stridssätt.

Kulan hvisslade öfver våra hufvud, men träffade icke.

Snidigar hade, från början, posterat Atwill på
utkik just åt den sidan, ledd af den erfarenheten att

vildarne anfalla från båda sidorna på en gång.
Atwill kunde icke se någon att skjuta på, fastän

röken efter skottet steg upp ur buskarne. Darrow
fortfor att liggande rekognoscera åt sin sida, och

Snidigars falkögon blickade åt alla sidor, men utan

att kunna se ett enda löf röra sig.

Indianerna hade fördelen framför oss, emedan
de på båda sidor om oss voro gömda i småskogen,
hvaremot vi voro blottade, på en jemförelsevis öppen
mark.

Då de flesta ibland oss voro obeväpnade, var

vår räddning hufvudsakligen beroende af att vi för-

höllo oss stilla och skylda utaf trädstammarne, samt
i någon mån försvarade af de tre skickliga jägarne
som hade goda vapen.

Det var ingen fördel i att draga sig undan, eme-
dan vi dervid blefve utsatta för indianernas skott,

men också var det hemskt att afvakta ett förnyadt
anfall. Under denna väntan hörde jag min fader

hviska till 0'Neil på andra sidan om trädstammen.

Jag tyckte mig förstå att han ville genom 0'Neil få

bud till dalen om hjelpsändning : ^^Ni bör, ifrån för-

sta ögonblicket då ni sätter er i rörelse, icke se till-
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baka, utan i en enda rakaste linie skynda till floden

och till Atwills hem, der berätta saken för hans
broder samt bedja honom samla hit folket från Hil-

bourns. Tag Atwills kanot och far öfver floden; säg
till åt Rowley och de andra karlarne på fältet, skicka

någon till Heths; spring till stallet och tag ut den

snabba hästen och rid i sporrsträck öfverallt omkring
till Buels, till Smitharne, så att de komma till '^pre-

dikstolen'\ Kom ihåg mötesplatsen — '^predikstolen'\'^

Johnny tog riktiga känguru-skutt nedför berget och

försvann.

I ett ögonblick var han ur sigte och frälst ifrån

en fara; och det ögonblick, som jag tänkt mig att

också jag skulle kunna rädda någon, inföll. Så fort

som möjligt sprang jag upp och bort ur sigte för

de våra, samt störtade snart sagdt hufvudstupa ut-

för bergets sida ett eller annat hundrade famnar.

0'Neil hade varit inne hos sin hustru och der

— för mer eftertrycks skull —
sagt att sqviren var

skjuten, och ^Men der pojken hans" var sårad, samt

att han sjelf
— 0'Neil —

skjutit en af indianerna.

0'Neil var snart öfver strömmen och, sedan han

satt sig till häst, samlade han folket från hemmanen

och fälten, så att han fick de dugliga skyttarne till

en trupp. Karlar syntes springa eller rida åt alla

håll. Inom kort tid var floden plöjd af en mängd
båtar, hvars besättningar styrde till Atwills bostad

och derifrån till "predikstolen", der striden förefallit

och vidare hotade.

Ryttare skyndade öfver bergen, horn blåste, qvin-

nor skreko, hundar skällde, och luften öfver hela

dalen tycktes fylld af det rysliga skådespel som
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skulle utföras vid "predikstolen''. Allt ropade: "död

åt hvarenda utaf vildarne P

Hvilken lycka att 0'Neil och jag begåfvo oss

åstad och undkommo så väl som vi gjorde! Huru

litet kunde man, ett par timmar förut, i den lugna
dalen tänka sig det uppträde som nu skall berättas!

Jag skulle helst vilja stanna här, men alltsammans

måste utsägas. Huru skulle man kunnat vänta sig

få höra indianers krigsrop eller få se hugg af to-

mahawken och skalperknifven? Hvilken hade väl

förmodat att dessa saker åter skulle bli uppgräfda
ur grafven och åter bli färgade med blod af de lugna
och oskyldiga invånarne i Ocqvago-dalen?

Den läsare, som känner berättelserna om den

illa beryktade Wyoming-dalen, dess "Wild Massacker",
striderna vid "Bloody Run", "Oosterhouts Narrows"

och "Tunkhannock", skall icke vägra att med tåla-

mod höra mig medan jag kommer till slutet af be-

rättelsen om denna storm; han skall också förstå de

rysligheter som min berättelse kommer att innehålla.

Man gripes i förhand vid tanken på dessa blodiga

uppträden; och derför måste hela beskrifningen ge-
nomföras till slut.

Såsom jag genast nämnde, kom jag lyckligen
ned utför berget; jag kom lika lyckligt öfver ström-

men och hem. Min mor mötte mig med jämmer då
hon såg mig blodig; hon erfor deremot nu att min
fader icke var skjuten

— såsom 0'Neil berättat —
;.

hon tvättade blodet af mig och lät mig ömsa klä-

der. 0'Neil galopperade utåt slätten med sitt folk,

ned till strömmen, och vidare öfver den till Atwills

hus, vid den punkt, dit vi först såsom budbärare
kommit.
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Från ^^predikstolen'^ hade under tiden ingen ^''djef-

vuls^-predikan afhörts till dem som lågo gömda un-

der trädstammarne, eller som der lågo med sina

reffelbössor, spanande efter en röd fjäder eller en

sträng af wampum.
Medan de qvarlemnade männen lågo uttröttade

under trädstammarne, under väntan på strid eller

befrielse, afbröts tystnaden af ett förskräcMigt för-

smädligt skratt, som hördes från öfversta delen af

berget, något ofvanför der de lidande lågo. Detta

grymma skratt kom ifrån två högt gapande munnar,

tillhörande två flickor af vår egen stam, till och med
af våra bekanta, hvilka suttit öfverskådande den

olyckliga gömda gruppen. De hade sina fästmän vid

sidan, och dessa förenade sig i skrattandet, sjelfva

stående med hvar sin bössa på axeln.

Den liggande gruppen reste sig småningom ur

det pinsamma läget. Darrow reste sig på ett knä,

lade bössan till ögat och ropade: "Bogard! det der

skälmstycket skall du ej komma att göra en gång

till!' Men Bogards hufvud sänkte sig så, att det

icke mera syntes, och hans kamrat Trowbridge och

båda flickorna försvunne på samma gång.

Striden med vildarne slutades alltså. Bogard

och Lyman Trowbridge hade blifvit anmodade att

deltaga i expeditionen till skallerormslyan, men hade

blifvit efter, fördröjda utaf älskarinnorna, som de

ville hafva med sig. De hade följt efter, men gått

långsamt, så att de nära nog mötte oss då vi vände

tillbaka. De märktes icke af oss, emedan de gingo

något på sidan, men sjelfva sågo de oss, och beslöto

att gifva oss en skräck på sätt som jag nyss be-

skrifvit. De hade skjutit öfver våra hufvud, en från
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hvardera sidan, hvarefter de förenade sig med flic-

korna på bergets högsta punkt, der de åsågo hela

vårt tillgörande och hade roligt åt våra krigiska

finter.

Darrow hade legat så att han var stel, och Sni-

digar hade spanat så att han var blefven rödögd.

De öfriga framkommo mindre illa åtgångna, och me-

dan man funderade öfver sättet att straffa dem som

så retsamt gäckat oss, framtogos åter konjakskrusen
och välfägnaden, som blifvit så obehagligt afbruten;

den blef nu fortsatt med ökad aptit hos gästerna.

Under tiden syntes Snidigar peka ned åt berg-

sidan. ^^Se der Bill!" ropade han (det var hans bro-

der, också en utmärkt jägare). Bill var en karl om
sex och en half fots längd, men han kröp nu på
händer och fötter, likväl så att hans hufvud syntes
öfver gräs och småbuskar. Bössan hade han i han-

den, och var nu kommen på trettio till fyrtio fam-

nars håll. Han kom beredd på strid till vår und-

sättning.

Något närmare, men mera på sidan åt höger
och bakom en grof ek, framskymtade Tom Elys fula

ansigte, och rätt nära oss, till venster, syntes, likt

sjöjungfrur uppstickande ur hafvet, Jakes och Jim

Seelys ansigten, men kropparne gömda i buskar.

Dessa voro de första och snabbaste af hjelpsändnin-

gen. Smygande såsom ormar voro de färdiga till

batalj.

De unga män som bodde kring öfre flodområdet

hade också landstigit vid Atwills bostad, hvarefter

de spridt sig, och kommo nu i jägarekedja, likaledes

beredda på fäktning. De smögo från trädstam till
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trädstam, under förfärliga krigsrop från de främsta,

sekunderade af lika vilda skri från den andra linien.

Det besegrade partiet samlades emellertid, med
sina skallerormskinn lindade kring hattar, tröjor och

armar. Andra buro dylika i triumf på stänger så-

som fanor.

Den vackra och tysta förtruppen framkom nu
också från sitt bakhåll och mottog en återstod af

traktering. Segerrop uppgåfvos och särskildt hurrah

för jagtlyckan med Old Golden, hvars namn var be-

kant för alla. Man hjelpte hvarandra med hembä-

randet, och tåget rörde sig allmänt nedåt till ström-

men, der båtar voro i ordning att öfverföra oss, un-

der det att vi varseblefvo andra båtar med beväp-
nade män.

Min far tog ledningen af det hela, och alla sam-

lades på hans egor, samt vidare till vårt hem, der

de alla stannade. Det behöfdes nu vidare traktering,

som också icke uteblef vid denna pittoreska scen,

der jag fick den äran att framställas såsom den

främsta personen för dagen.
I detsamma kommo två unga män ifrån ström-

men, medhafvande flera dussin laxöringar hvardera.

Jo Still utbjöd dem till salu.

"Huru mycket vill ni gifva för fisken, sqvire

Catlin?'^ frågade talmannen.

"Menar du för alla?"

"Ja, sir!"

"Huru mycket begär du?"

"En dollar för dem alla."

"Der har du", yttrade min far. "Men, hvar har

du fångat dem?"
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"I Hemlock Hollow, sqvire. The Sturruker är

full med sådan fisk. Det var vackert väder på mor-

gonen, så att de nappade präktigt.'^

"Vi ha trott att indianerna voro der?"

"Vi åter trodde att vi sågo röken efter deras

eld i dag. Vi fruktade att Röda Fjädern och Gula

Moccasinerna voro der på berget."

"Nej", försäkrade den andre fiskaren, som nu

tog till orda; "nej, sqvire; så är det icke, helt visst

icke. Der har ingen indian synts till på flera år,

åtminstone icke under de sista fem åren. Jo Still

och jag hafva hvar sitt lilla nybygge i Hemlock

Hollow. Vi hafva kolat der nu en tid, och det var

väl den röken som ni sett, sqvire. Men i dag blefvo

vi litet rädda då vi sågo rök uppstiga från Steeles

berg eller så omkring; då tänkte vi att vildarne

möjligtvis kommit dit (fastän de då snarare bordt

synas till vid Hemlock Hollow). Vi ansågo rådligast
att skicka våra hustrur till Hilbourns Landing för

en dag eller två."

Min far förklarade nu för dem huru röken kom-
mit från berget. Skymningen syntes komma, hvar-

för samlingen skingrades med några hurrarop, äfven

för "Georg". Det skedde på förslag af 0'Neil.

Så mycket om affären vid "Rattlesnakes Den",
en legend som icke är känd i historien, men så myc-
ket lifligare tillhör Susquehannas traditioner.
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ANDRA KAPITLET.

Guldletning i Kristallbergen.

Efter de minnen som jag i föregående kapitel
berättat från min barndom, och hvarvid jag önskar

att läsaren icke måtte ansett mig varit alltför vid-

lyftig, vill jag i det följande meddela några intres-

santa drag utaf mina mannaårs händelser, hvari jag

ytterligare vill måla indianska händelser och drag
af deras lif.

I ett äldre arbete har jag omnämnt att jag till-

bragt åtta år på resor ibland Nordamerikas stammar

öster om Klippbergen, der jag gjort en samling af

600 porträtter af indianer samt teckningar af scener

hörande till deras lif — en samling som satte mig
i stånd att i Newyork, Paris och London göra en

exposition af endast dessa föremål. Denna exposition

blef mycket besökt, vann bifall och skänkte mig be-

tydlig inkomst. Olyckliga spekulationer, i hvilka jag
blef inledd, vållade dock att jag kom i helt annat

än fördelaktig affärsställning.

Senaten i de Förenta Staterna omhandlade ett

förslag att inköpa hela min samling för en summa
af 65,000 dollars. En kommitté hade gifvit ett ut-

låtande till förmån för denna bill. Den ansåg sum-

man vara en ganska måttlig ersättning för mina re-

sor och dervid använda kostnader; jag hade således

grundade förhoppningar att saken skulle lyckas.

Webster, Seward, Foote och andra betydande
medlemmar röstade för inköpet, men demokratiska

partiet röstade emot. Ett långt och kraftigt tal af
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Webster och ett bref ifrån statssekreteraren, gene-

ralen Cass, verkade till min förmån, men Jefferson

Davis, som då var ledamot af senaten (före rebellio-

nen), höll ett tal med större beröm för mitt arbete

än som förut eller sedan någonsin tillfallit detsamma,
och slutade med det yttrande, att han af en grund-
sats var tvungen att afstyrka ett inköp af mina sam-

lingar. Dermed afstyrde han det för mig gynsamma
beslutet.

Denna grundsats, som han icke närmare angaf,

förstod jag vara den princip som af presidenten
Jackson antogs och proklamerades många år förut,

att man borde undantränga alla de södra indian-

stammarne vester om Mississippi, på det att deras

nu innehafvande 250 millioner af rika bomullsländer

måtte bli bearbetade af slafvar (och hvilken princip,

åtföljd af fiendlighet mot indianerna, blifvit upptagen
af de efterträdande förvaltningarne) ;

hvaraf jag såle-

des fann att jag aldrig skulle hafva något att vänta

utaf mitt hemland till ersättning för de arbeten jag
utfört och de samlingar jag gjort inom indianernas

områden.

Denna missräkning och min samtidigt försäm-

rade affärsställning i London bidrogo att förhindra

min resa till hemlandet, hvartill jag eljest nu var

besluten, äfvensom denna ställning också lade hinder

i vägen för sednare resor. I denna ledsamma be-

lägenhet fick jag min samling bevarad åt mitt fäder-

nesland genom en ädel och patriotisk handling af

en amerikansk gentleman.
När min stora plan var förstörd, och jag icke

hade mer än min hand och min pensel, samt redan

Öfvergått minst hälften af min lefnadsbana, efter van-
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lig beräkning, måste jag anförtro mig åt lyckan, för

att se hvad den kunde göra för mig. Detta beslut

var föga lofvande, och tvärtom snarare en lös för-

hoppning, men likväl syntes det värdt ett försök.

Under sådan sinnesstämning kom jag till ett af

dessa excentriska företag som så vanligen tillhört

min lefnad. Lockelsen kom af en uppgift från en

vän, som i kejserliga biblioteket i Paris läst i ett

gammalt spanskt arbete om förvånande guldrikedom,
som berättades blifvit upptagen ur grufvor för 300

år sedan i Tumucumache- (kristall-) bergen, i norra

trakterna af Brasilien.

Enligt denna uppgift skulle spanska grufarbetare

först der samlat oerhörda rikedomar, men sedan blif-

vit anfallna af indianerna och massackrerade eller

utdrifna ur landet, utan att kunna få sitt guld med

sig. Denna berättelse, som hade stöd af andra dit-

hörande legender, hade mycken sannolikhet för sig,

så att min lystnad deraf väcktes. Hvad som deref-

ter följde, innehålles i här meddelade framställning

om mitt besynnerliga företag.

Under mina reseföreställningar såg jag framför

mig tio år af enslig landsflykt, med sällskap blott

af mina penslar och teckningscahierer. Guldstycken

af alla storlekar föresväfvade mig i mina drömmar,

och under vakna tillståndet hade jag tillåtit en half

vidskeplighet låta mig hoppas att fru Fortuna hade

något dyrbart i förråd för min räkning, och som hon

icke kunde skänka mig utan att få ett särskildt

lämpligt tillfälle dertill. Emedan berättelserna inne-

höllo att grufarbetarne i Kristallbergen hade sam-

manlagt stora högar af guldsand och klimpar, före-

ställde jag mig ganska troligt att dessa skatter blif-
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vit qvarlemnade, begrafna under askan af de ned-

brända bostäderna, då grufarbetarne sjelfva blefvo

nedgjorda eller fördrefna.

Londons rikedom skulle stå mig till buds om

jag lyckades i mitt företag. Ett bolag med obegrän-
sadt kapital skulle kunna bildas, och en tillåtelse

från den brasilianska regeringen skulle sökas för

grufvornas bearbetning och för att på kärror köra

guldet derifrån. Derjemte hade jag lockelsen att få

genomresa förut obekanta eller icke rekognoscerade
länder.

Med sådana funderingar och förutsättningar be-

gaf jag mig i väg till Kristallbergen i nordliga de-

larne af Brasilien. Min första segling var ställd

till Havannah; derifrån kom jag till Caraccas i Vene-

zuela, för att se det undransvärda Silla, som Hum-
boldt beskrifvit. Ifrån Caraccas reste jag till Ori-

nocco och Demerary, i afsigt att gå till Esseqvibo
vid foten af Kristallbergen.

Af bekanta i Demerary hörde jag omtalas den

afvoghet, hvarmed den obestämda gränsen emellan

Brasilien och det brittiska Guyana den tiden beva-

kades, och att det således var svårt, om icke omöj-

ligt att passera gränsposteringen vid de stora vatten-

fallen i Esseqvibo. Jag blef derför betänkt på att

skaffa mig ett engelskt pass till Brasilien, under ett

incognito-namn, såsom kejsare och konungar bruka.

Derjemte beslöt jag att sluta flodfarten nedanför Sabo

(det stora vattenfallet) och på land närma mig till

bergen, hvarvid jag skulle medtaga vägvisare och

betäckning ifrån Arowak- och Taruma-byarne, genom
hvilka jag skulle komma att passera.
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Under tiden hade jag mött en gammal bekant,

sir Robert Schombergk, som var på återväg ifrån

sin andra expedition till Esseqvibos källor. Afven

lian talade om svårigheten att erhålla tillstånd för

passagen på andra sidan om de stora forssarne, äf-

vensom han yttrade sig om svårigheten att komma

uppföre floden från sistnämnda punkter till bergen,
emedan de många forssarne fordrade stor mansstyrka.
I dess ställe tillstyrkte han mig att välja den östra

vägen, hvarpå jag också varit betänkt. Då han er-

for hvad jag hade i sigte, berättade han sig också

hafva hört omtalas spanska guldgrufvor i dessa berg,

hvarjemte han tillade att han sjelf gerna skulle gjort

mig sällskap, om han icke vore hindrad af ett spe-

cialuppdrag utaf engelska regeringen.

I Georgtown slöt sig till mig en ung engelsman,

vid namn Smyth, som var skicklig skytt och hade

ett alldeles ypperligt refQadt minié-gevär; sjelf hade

jag en Colts stutsare. Vi lemnade floden nedanför

fallen, och kommo till en Arowak-by efter mycken
vedermöda utaf mellanliggande åar och kärr. Vi

blefvo utmärkt vänligt emottagna i byn, der vi legde

oss hästar och mulåsnor, på hvilka vi, anförda af

en indiansk vägvisare, fortsatte resan och kommo
förbi flera indianbyar, samt ankommo, efter 60 till

80 mils tåg, till foten af berget. Derefter bytte vi

om vägvisare. Den vi här erhöllo var tillika tolk,

en halfblodsafkomling från spansk och indiansk här-

komst. Nu legde vi blott en mulåsna för vår pack-

ning, och skulle i öfrigt lita på våra egna fötter för

den svårare resan tvärtöfver bergsträckan ned till

Amazonflodens dal, såsom det också lyckades oss,

så att vi, ehuru med stora mödor och några miss-
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öden, kommo till delningen i Trombutas, derifrån vi

i en indiansk pirog kommo ned till Amazonflodens

dal-land, till Santarem och Para.

I stället att finna Tumucamache eller Acarai

vara, såsom vi trott, en enda bergkam, befunno vi

oss snart i en mängd bergsträckningar af urgammal

formation, hvilken beskaffenhet bergstrakten fortva-

rande visade med en bredd af ända till tio mil, allt

med tröttande och tråkiga utsigter. Midt i denna

trakt upptröttnade vår mulåsna, så att vi måste låta

henne gå, hvarefter vi, för vårt uppehälle, måste

förtro oss till jagten och hvad den kunde inbringa.

Föda, lifsbergning och fortkomst blefvo nu närmare

och vigtigare verksamhetsmål, än guldet, så att vi,

utsläpade, icke blefvo några ihärdiga guldletare.

Emellertid förehade vi också detta syfte och spanade
öfver vidsträckta qvartsbäddar, som verkligen voro

guldhaltiga, så att de till och med på flera ställen

för det obeväpnade ögat visade spår af den dyrbara
metallen.

I en vacker dal emellan bergkammarne råkade

vi på en gammal vagnsväg; vi följde den en eller

annan mil. Det var således ett tydligt bevis på att

här varit grufarbete. Vi måste likväl lemna den,

emedan den var så tätt öfverväxt med taggiga buskar,
tätt stående såsom en stängselhäck, som sträckte sig

vida, och var ogenomtränglig för vare sig menniskor

eller hästar, innan den blefve röjd.

Af sådan orsak lade sig min guldfeber för till-

fället, så att jag var glad att frisk och sund hafva

kommit ned tillbaka till Amazonflodens dal.

Jag vill här teckna några drag af dess flo-

der, skogar och invånare, hvarefter sista delen af
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detta kapitel skall bringa oss till kusten af Stilla

oceanen.

Uti hotelet i Para gjorde jag en angenäm be-

kantskap. Det var en sennor L., som af mig erhöll

beskrifning på min långa resa, hvarjemte jag om-

nämnde afsigten med min tur öfver Kristallbergen.
Han berättade mig tillbaka att också han länge hört

talas om dervarande guldgrufvor, samt att guldsö-
karne blifvit massackrerade af indianerna. Äfven

han betviflade icke sjelfva händelsens verklighet,

eller att stora rikedomar der blifvit gömda i eller

omkring guldletarnes fordom dervarande bostäder.

Denne man var bosatt på en ö i Amazonfloden,
hundrade mil nedom Santarem, och hade der hjor-

dar af flera tusen boskap och hästar. Han skulle

efter några få dagar fara hem med ångbåt, och om

jag ville följa honom hem, så ville han utrusta oss

till en ny expedition, samt, på hans bekostnad, göra
en tur i en annan rigtning till bergen, så att man
komme till andra trakter, med, möjligtvis, bättre ut-

sigt till framgång.

Jag emottog anbudet. Inom tre dagar voro vi

rustade och färdiga till det nya företaget. I Para

skaffade vi oss hvardera en tröja och benkläder af

starkt bockskinn, jemte andra saker som vi ansågo

nyttiga för oss sjelfva på resan, och dessutom pas-

sande saker till skänker åt indianerna.

Jag hade redan förut i min tjenst en marong-

neger*). Han var en karl om sex fot och ett par

tum. Hans namn var Ccasao' Bolla. Han hade be-

friat sig genom rymning från sin egare, sennor Bolla

) Förrymd negerslaf som vistas fri uti skogarne ocb vildmarken.
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i Havannah. Jag hade, under några veckors tid,

lärt inse hans duglighet under ett tåg som jag gjorde

bland Xingu-vildarne vid floden af samma namn.

Då min kamrat Smyth skiljdes ifrån mig i Para,

köpte jag hans refflade minié-stutsare och lemnade

den att föras af Csesar, som deröfver var icke litet

stolt.

Sennor L. tog med sig två af sina egna negrer,

tillika med ett par vänskapligt sinnade indianer, som

bodde i hans grannskap. Dessa blefvo våra väg-

visare och tolkar. Karavanen kom derigenom att i

helhet utgöra sju personer.

Den gästfrie possessionaten hade femton negrer
och tiotusen djur i sina hjordar. Hans kännedom

af landet och dess alla förhållanden gjorde att han

väntade sig möjligheten att råka i händerna på bar-

fotade brasilianska soldater ifrån garnisoner som den

afundsjuka regeringen höll i dessa trakter, som

ansågos vara rika på mineralier. Dessa garniso-

ner skulle vi kunna träffa vid Barra och foten af

bergskedjan, hvarför han tillsade mig att han, i så-

dan händelse, skulle vidkännas namnet sennor NoveUo,

men icke S. L.

Han kunde väl veta att jag förstod skalet här-

till, då jag sjelf visat honom mitt pass med dera

tecknade falska namn. Jag sade honom likväl också

mitt rätta namn, det han då påminte sig hafva hört

förut. Han talade portugisiska och spanska samt

lingva geral (general), hvilket sednare var det i orten

brukliga. Csesar talade spanska och engelska, och

de två vägvisarne geral, jemte det språk som talades

hos vildar, med hvilka vi skulle komma att samman-
träffa i de orter som vi skulle genomtåga. Således
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hade vi intet att frukta i hvad det kom an på att

göra oss begripliga.

Vår resa skulle först göras några mil på Amazon-

floden i en stor och klumpig farkost, derefter löpa

in i en smal ström med dyiga stränder, fyra eller

fem mil, der landstiga och gå igenom en stor skog
till dess vi uppnådde Llanos (prärierna), der vi skulle

lega mulåsnor af indianerna för att anträda resan

upp i bergen.

Vi använde några dagar för tillrustningarne med
att inpacka torrt och salt kött, kaffe, socker, skor-

por, thé, salt m. m., jemte några få kökskärl, och

deribland ett tennfat från hans frus förråd. Detta

sednare var ämnadt att användas för guldvasknin-

gen. Vidare en tung hammare eller slägga för att

krossa stenar, och en mejsel för att sönderhugga

guldklimparne, om några träffades för stora för att

transporteras hela!

Vi stego ombord i vår grofva farkost, dit alla

våra effekter nu voro ordentligt instufvade, och be-

gåfvo oss på en färd genom trakter, dit sannolikt

ingen europé förut satt sin fot, och hvarom ^i icke

egde någon annan kännedom än den som vi fått af

våra indianer, som flera gånger förut gjort samma

tur. Det skulle bli att vada, krypa, klättra genom
de spårlösa och ofantliga ödsliga trakter som ligga

emellan prärierna och Amazonfloden, till foten af

Kristallbergen. De som vilja förstå hela storheten,

ödsligheten, det villsamma och hemlighetsfulla i sko-

garne vid Amazonfloden, må här upptaga hvad jag

derom har att säga.

Vi halkade lätt utåt flodens högra strand, ett

stycke om några få mil. Nästan helt och hållet
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gömdes stränderna, klippor och de största trädstam-

mar af löfrikheten, som från olika trädslag sträckte

sig ut i stora massor öfver floden, liksom de voro i

fallande öfver oss.

Utan att vi kunde urskilja den minsta landnings-

plats eller öppning, hörde vi indianernas rop: "'^yaka,

yakaP (der är detl) framför båtens rigtning. De

styrde också in i löfverket, som de med häftig rodd

genomträngde så som det hängde ned i vattnet.

Inom få ögonblick voro vi ur sigte af den stora flo-

den och inkommo i den långsamma och djupa sido-

strömmen, hvars bredd vi icke kunde se för det hän-

gande löfverket, som öfverallt badade sig i ström-

men och gömde de sumpiga stränderna jemte trädens

stammar.

Negrerna uppstämde nu sånger på lingva geraly

under det de fortsatte rodden, och de två indianerna

i fören använde sina åror för att dela och upplyfta

de drypande trädgrenarne och föra dem öfver våra

hufvud under framfärden. När de nu sålunda upp-

höjdes, dråsade vattnet ifrån dem i form af en or-

dentlig regnskur.

Indianerna, som voro nakna, funno svalkan af

vattnet behaglig, och skrattade åt oss och våra

bockskinnskläder, som snart blefvo komplett genom-
dränkta.

Sången fortsattes, årorna arbetade — dels i,

dels ofvan vattnet; det konstgjorda regnet föll, och

solen sken. Mot aftonen funno vi ett lämpligt land-

ningsställe, der våra hängmattor uppsattes emellan

två ofantliga träd. Här tillbragte vi natten midt-

ibland markattor och nattfåglar med alla deras lä-

ten och skrik.
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Den tredje dagen af det ständiga regnbadandet

bragte oss till slutet af båtresan på den lilla ström-

men, som icke hade något namn. På stället lågo
tre indianska piroger, alla fastade vid stranden med
starka tåg, och tecknade (tatuerade) med egarens
märke och figuren af en knif, tecknade på ett bark-

stycke med någon blodröd färg.
På detta ställe var en liten slätt mellan stam-

marne, lämplig för kampering; vi dröjde qvar der

två dagar, som användes för att på nytt sätt ordna

våra packor och bereda oss till tåget genom skogen,
samt qvarlemnade vår båt till vår återkomst, beteck-

nad med antydning af egendomsanspråk, likasom in-

dianerna gjort med sina farkoster. Våra indianska

följeslagare försäkrade oss att ingen inföding skulle

röra den.

Nu begynte vårt väldiga göromål. Hittills hade

båten helt beqvämligt fört våra saker och våra per-

soner; nu tillkom det oss att fördela packorna på
oss sjelfva, så att hvar och en af oss fick taga sin

packe på ryggen, der man kröp eller trängde sig

fram genom snåret af skarpa och sammanslingrade
rankor. Våra indianska följeslagare uppgåfvo att de

följde en väg, men hvilken väg var detta! En väg
i dessa trakter var en sådan, der indianerna med
sina knifvar huggit en genomgång genom ränkerna

och gjort en öppning så stor, att en person kunde

lutande tränga sig igenom. När en sådan väg en

gång är gjord, måste den ånyo upphuggas några få

månader eller endast veckor sednare, hvarvid samma

åtgärd erfordras.

Min portfölj bars ständigt af Caesar. Den inne-

höll en stor samling af porträtter utaf nordameri-
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kanska vildar, jemte en mängd kartonger för teck-

ning af nya figurer; allt öfverdraget med vattentätt

tyg. Ofvanpå den var guldvaskningskärlet fästadt.

På venstra axeln bar lian min minié-stutsare, och i

högra handen släggan för att slå ut guldklimparne.

Mina förhoppningar hade nämligen nu åter blifvit

ansenligt stegrade.

Sennor L. bar, såsom jag, bössan på axeln jemte
en påse med munförråd, m. m.; de öfriga sakerna

voro fördelade mellan de två negrerna och de två

indianerna, hvilka sednare voro väpnade med sina

sarbakaner (biås-rör) med dithörande förgiftade pilar.

Lastade och utrustade på detta sätt anträdde

vi vår långa och mödosamma fotresa, icke anande

och icke heller fruktande alla mödor och svårighe-
ter som kunde vänta oss i Amazon-skogarne. Mar-

ken var betäckt med en ogenomtränglig massa utaf

gröna blad, lianer och vilda blomväxter af olika fär-

ger, och, hvarhelst vi gingo, stodo eller kröpo, var

den genomborrad af stammar utaf ståtliga träd, pal-

mer, valnöt- och tjogtals andra träd, men hvilkas

toppar, till och med grenar, voro skylda såsom för-

lorande sig i den kaotiska massan af gröneka som
omslöt dem.

Man vandrar inunder och igenom dessa oänd-

liga thronhimlar utan att finna en liggande stam
eller en sten eller ens en trädrot att hvila sina trötta

ben på. Intet träd, om också föråldradt, faller här
till marken. De hållas, likt masterna i ett skepp,
resta och fastade af de starka slingerväxterna, un-
der det att den döda stammen upplöses i fuktig för-

multning, till dess den småningom åter kommer att

tillöka den jord, ur hvilken den uppstigit.
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Ingen rullsten har någonsin här blifvit qvarlem-
nad efter is-perioden, eller rullad i någon bergflod;
och om man vill se en trädrot måste man gräfva
efter den, ty så hastigt samlar sig mylla omkring
och öfver den. Stubbar hafva således utseende af

stolpar som blifvit nedslagna i marken.

Den ogenomträngliga skuggan och eviga fuktig-

heten i dessa ödsliga länder gör att elden aldrig

här kan rasa, äfvensom att de tätaste regnskurar al-

drig omedelbart komma till marken. Endast såsom

en dimma och såsom småningom flytande utåt gre-
nar och löf samt stammar och slingerväxter, af hvilka

regnet först upptages, komma de slutligen till en del

ned till jorden.

I solskenet och den fria luften kring trädens

toppar, dem man aldrig från marken kan varseblifva,

finnes en rörlig och pladdrande samling af apor och

papegojor, men nedtill i träden är allt en mörk och

tyst ödslighet, der ett affallande löf kan behöfva

kanske en månads tid för att komma ned till sitt

slutliga hviloställe på marken, der vandraren blir

snärjd af de slitna spindelväfvar som han till en del

lemnar bakom sig.

Vi fortvandrade, dag efter dag, i gåsmarsch, "in-

dianskt tåg", på samma sätt som länge hittills, med
att hugga oss en väg. Det blef likformigt, den ena

dagen som den andra. Om nätterna kampera vi

emellan våra eldar, under den fruktansvärda sången
af ariguatos (skriande apor), medan vi fakta ifrån

oss muskiterna, eller skrapa våra ben, ända upp
till knäet, med våra knifvar, för att bortrödja de

tusenden af röda fästingar som fästa hufvudet i

skinnet på oss.
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Vi komma icke fort framåt, kanske högst ett

par mil om dagen. Om man vore allenast en fot

lång, eller kunde, såsom ormen, krypa på buken, så

skulle man kanske kunna resa fortare. Vi hindras

icke allenast af rankor, som lägga sig omkring hals

och ben, utan gåendet är också tröttande deraf att

marken är beströdd af löf och blad, som falla, utan

att af vinden drifvas undan eller att af regnen sam-

manpackas, eller någonsin träffas af elden.

Nötter och nötskal nedfalla på våra hufvud, lös-

plockade af apor och fåglar, som hålla sig i trädens

toppar. Man hör deras eviga snattrande och skrik,

men man ser dem aldrig. När en nöt faller, förlo-

rar man den ur sigte bland den lösa hopen af löf,

deri den gömmer sig. De vilda svinen uppsöka dem
med att gräfva upp löfvet så djupt ned, att man

knappast ser djuret sjelft, endast de som hållas till

skyltvakter för att göra alarm om någon fiende

nalkas.

På femte dagen af vår vandring kommo vi till

en föga upphöjd trakt, der stammarne stodo mera

glesa och öppna. Då tågade vi förbi en stor skock

af dessa små djur, sysselsatta med gräfning. Kort

derefter berättade oss indianen Bok-ar, att djuren
satt sig i marsch efter oss, och att vi voro i stor

fara, om vi icke kunde hinna fram till en liten ström

som de visste finnas ett stycke framför oss. Vid

denna underrättelse lättade vi mannens börda och

skickade honom tillbaka för att afhålla dem genom
knep, som han kände, men som jag icke fick lära.

Han berättade oss att jaguaren brukar narra dem

upp på en lutande trädstam, der han kan kasta sig

på den fetaste bland hjorden, och föra honom med
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sig till något högre ställe, dit de öfriga icke kunna

följa honom.

Omkring klockan 4 på eftermiddagen kommo vi

till den å som indianerna omtalat; vi gingo också

öfver den, hvarvid vattnet och muddret räckte upp
till medjan. När alla kommit lyckligt öfver, stan-

nade vi och lade våra packor på marken, sedan in-

dianerna försäkrat att svinskocken icke skulle våga

sig öfver vattnet till oss.

Vår lille qvarlemnade Bok-ar syntes snart dan-

sande baklänges åt den sidan der vi voro. Han

sjöng under det att han emellanåt härmade lätet af

en gris, men hotande dem då de närmade sig i en

tät falang, under det att de skakade på sina trynen
och beredde sig till anfall.

Bok-ar vadade öfver ån och kom lyckligt till

oss, medan ollonsamlarne kommo ned till åbrädden

på deras sida, i en skock så tätt intill hvarandra

som de kunde stå. Man såg nästan endast deras

hufvuden, med trynen vända åt oss.

De stodo der, hvässande deras elfenben. Ljudet
liknade det som höres på en stenhuggareverkstad,

der marmor apteras. Deras ögon voro rödsprängda
utaf ilska, och hvit fradga föll i tappar från deras

trynen.
På ett ungeiär ansåg jag samlingen bestå af

fem- eller sexhundrade i denna krigiska skock. Jag
kunde icke underlåta att teckna dem i mitt album.

Sedan det var gjordt, ämnade vi gifva dem en bred-

sida med våra stutsare
;
men i detsamma såg jag att

den lille Bok-ar stoppade en pil i sitt blåsrör. Vi

sänkte våra gevär och lemnade indianerna tillfälle

att öfva sin talang med deras vapen, som syntes vara
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så obetydliga. Vårt medgifvande tycktes mycket
smickra deras fåfänga, och med ett leende inlade de

sina nålar i de fina rören.

Afståndet öfver ån kunde vara omkring tjugo

alnar. Den lille Bok-ar frågade mig hvilken han

skulle skjuta på; jag antydde en af de största som

stod vid åbrädden, och med upplyftadt hufvud hade

bröstet och halsen fria. En hastig pust, och det dö-

dande projektilet flög till andra stranden.

Bok-ars vildsvin föll framåt i muddret, men rörde

sig icke vidare. Pilen hade träffat i halsen. Det

andra offret, som träffades i sidan af Bok-ars kam-

rat, tumlade öfverända och rullade ett par sekunder,

men stupade derefter, till vår öfver all beskrifning

stora förvåning. Den sluga hopen omkring de fal-

lande djuren tycktes förstå att de dogo, ty de rörde

och luktade på dem i alla rigtningar.

Jag tillsade nu Caesar att afskjuta sin bössa öf-

ver hopen. Denna flydde då och kom genast ur

sigte.

Indianerna vadade åter öfver strömmen för att

hemta sina pilar, dem de också genast insatte i

kogren, efter deras uppgift numera lika tjenliga till

strid, lika dödande, som förut. Det är ett högst

märkvärdigt gift på dessa vapen. Man vet icke hvaraf

det hemtas. Man har velat gissa på gift af skaller-

ormens tänder, men det är oriktigt, ty en ofantlig

uppsvallning följer alltid på ett bett af denna orm,
hvaremot den som blifvit förgiftad af dessa pilar all-

deles icke sväller.

Jag har i ett föregående arbete afhandlat detta

vapens beskaffenhet, efter experimenter som gjordes
i min närvaro bland Connibo-indianerna. När india-

Sednaste Strö/tåg. 3
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nen icke behöfver mer än en ovägbar liten portion

af detta gift för att döda, må jag val fråga, hvilken

fasansvärd förstörelse skulle uppkomma, om en armé

eller ett regemente sköte med förgiftade grofva ha-

gel ur muskedundrar, och skjutna med krut i stäl-

let för en andedrägt genom ett blåsrör — eller om
små fåltpjeser vore laddade med sådana projektiler?

Då skulle ingen fältläkarekorps kunna användas,

ingen sårad qvarstanna på slagfältet, enär döden

ovilkorligen och genast skulle följa, hvarhelst det

minsta sår tillfogades.

. En konisk kula ur ett reffladt gevär, och på

spetsen bestruken med detta indianska gift, skulle

döda en oxe, en tiger, en elefant lika säkert och

fort som en kanonkula. *)

Vår resas fortsättning gick nu genom en trakt

som märkbart höjde sig. Äfven blef skogen mer

öppen efter fem eller sex dagars vidare fortsatt resa;

dess bindande slingerväxter och andra impedimenter

upphörde småningom, så att dess storhet och skön-

het blef lättare att uppfatta. Den visade oss att vi

nu voro stadda på sjelfva vattendelaren, och att vi

således närmade oss till prärierna, och att vi snart

skulle komma dit der de slöto sig intill skogen.

Med lifvadt mod tågade vi lättare framåt, hvarje

dag, och på elfte dagen från början af vår van-

•) Efter min vistelse i detta landet har en korrespondent från

Para, i ett bref, skrifvit till mig: "Sedan er resa till trakterna om-

kring öfre Amazonfloden hafva flera agenter genomrest hela landet

och uppköpt allt det indianska giftet, och betalt huru höga pris

man derför begärt, obekant i hvilken afsigt. Förbjude Gud att det

må användas till ''att utbreda civilisationen", ty indianerna sjelfva

hafva upphört att begagna det i sina krig."
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dring sågo vi öppningen till prärien, som belystes af

solen; äfven syntes röken från Zuromati-byn, och de

blå Acarai- (kristall-) bergen. Våra indianer träffade

här sina bekanta. Afsigten med vår resa meddela-

des dem, och vi rönte ett gästfritt emottagande. Cse-

sar öppnade min portfölj på lämpligt ställe och bör-

jade sin vanliga föreläsning med att visa porträtter

af deras '^röda bröder" i Nordamerika, samt uppvi-

sade bilderna, en och en i sender, för åskådarne. Det

blef stor förundran och glädje öfver dessa målnin-

gar, men alla blefvo förskräckta vid förslaget att de

sjelfva skulle låta måla sig; ingen ville medgifva
sådant.

Inga qvinnor hade hittills varit synliga, men ge-

nom en af hufvudmännen frågade de nu mycket vörd-

samt huruvida också de kunde få tillåtelse att se

porträtterna. Han sade sig veta att de hvita män-

nen icke ville att qvinnorna skulle visa sig nakna,

ty han hade varit i de hvita männens stora byar,
der han funnit att de höllo alla sina qvinnor helt

beklädda. Om nu de härvarande qvinnorna kunde

få tillstånd att, följande dagen, bese målningarne,
skulle de för tillfället komma att visa sig lämpligt

utstyrda.

Verkligen kommo också, den följande dagen,
femton eller tjugo sådana, de flesta unga, ogifta flic-

kor. De hade likväl inga kläder af något slag på

sig, fastän deras vanliga drägt består af ett förkläde

af skinn eller bark, fästadt under bröstet och hän-

gande ned nära till knäet.

För att vara fullt klädda vid detta tillfälle, så-

som det var sagdt, hade de intet tyg på sig, de hade

lagt af sina förkläden, men i dess ställe rätt besyn-
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nerligt (ocli hos många ibland dem ratt vackert) må-
lat sina runda och vackra lår med röda och andra

lysanxie färger, och prydt kroppen och benen med

långt och fint gräs, till en del flätadt i långa, vackra

flätor. Flätor och stripor af detta grässlag prydde
också deras fotknölar och vrister samt halsen. Fe-

stoner af murgrön omkransade smakfullt deras huf-

vud och bröst, särskildt utprydda med blommande

orchidéer och andra blorasterväxter af de rikaste

färger och den finaste arom, under det att deras

rika svarta hår, som vanligtvis är uppbundet i flä-

tor, nu var löst hängande i vackra vågor öfver det

nakna bröstet och axlarne.

Glädtighet och anständighet, till och med stolt-

het, voro stämplade i ansigtsdragen hos dem alla,

och visade sig i deras rörelser, hvilka alla voro na-

turliga och utsökt behagliga. Om ett fotografiskt

aftryck hade kunnat bli taget af denna sällsynta

och vackra grupp! Men de skulle hafva försvunnit

såsom en skock antiloper, om jag försökt taga en

teckning af dem. Caisar var något förlägen, men

med sitt lingva geral, som de något förstodo, lycka-

des han någorlunda att förklara för dem målnin-

garne.
Med ett par dussin nålar till pilarne i deras

blåsrör, jemte åtskilliga andra skänker, öfvertalade

vi snart männen att med mulåsnor föra våra packor

till bergets fot — ett afstånd af 7 eller 8 mil.

Om någonting får kallas ett jordiskt paradis, så

var det denna prärie, som i vacker vågighet låg

framför oss, här och der prydd af palmer i små

grupper, omgifna af blommor i alla möjliga färger,

emellanåt Ufvad af små hjordar af vild boskap och
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hästar, genomskuren i alla rigtningar af häckar utaf

skönaste grönska utåt stränderna af större och min-

dre bäckar, som slingrade sig fram genom fälten.

Vi hade ingen tid att använda till jagt. Det

enda skott som affyrades, skedde genom mig, och

till min stora ledsnad. En vild ko låg alldeles fram-

för mig, skakade på sitt hufvud och tycktes vilja

hindra mig att gå fram. Jag tog bössan och sköt

ned henne. När jag kom närmare fann jag att det

arma djuret legat der för att vakta sin döda kalfs

kropp. Af dennas uppsvällda beskaifenhet funno vi

att han blifvit dödad af ett ormbett.

Under vår ridt öfverforo vi flera strömmar, och

ibland dem den vestra grenen af Trombutas, och,

om indianernas uppgift var tillförlitlig, skedde det

omkring sexton mil ifrån dess sammanflöde med den

östra grenen, som jag sex månader förut öfverfarit.

Efter två dagars ridt, började bergens blå färg
visa sig grå, samt slutligen grön då vi kommit till

bergsfoten. På en del ställen var berget tvärbrant

med lodrätta pallisader hela milen utåt, liksom klip-

por vid hafsstranden, men nedtill med sluttningar af

lera, med utgräfda, mycket djupa rännor af ofta rätt

besynnerliga former.

I saknad af instrumenter för att taga meridia-

nen och latituden, var det endast gissningsvis som
vi antogo oss vara under sjelfva seqvatorn, och kan-

ske trettio mil nordost om Barra, vid mynningen af

Rio Negro.
Guldfebern rasade nu inom oss. Våra indianska

legda kamrater, med deras mulåsnor och våra häng-
mattor m. m., dem vi icke skulle behöfva, återvände,
af fruktan för Way-a-way-indianerna i bergen, och
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trakten, som vi deremot skulle nödgas öfverklättra

med våra egna ben och senor.

En obehaglig händelse ådrog oss temlig förlä-

genhet. En af mulåsnorna hade, föregående afton,

i mörkret klifvit uti vår tenn-panna, vårt enda guld-

vaskningskärl, och alldeles genomtrampat dess bot-

ten, så att det numera var obrukbart, hvarigenom
våra utsigter om guld måste inskränkas allenast till

att kunna åtkomma gröfre korn och stycken. (^;

Här och der syntes ingångar genom bergsbran-
terna. Vi tågade in genom en af dessa, och befunno

oss snart i en dal, den skönaste i verlden, omgifven

på tre sidor af höga kammar, hvars sidor voro herr-

ligt smyckade med rankväxter och naturliga träd-

gårdar af pomerans- och fikonträd, som nedhängde
sina sköna frukter.

Här togo vi vårt högqvarter, uppbyggde ett slags

koja utaf klippstycken och täckte den med palmblad.
Denna dal, som var ungefär en mil lång och högst

en half mil bred, var fylld af rullsten af granit och

gneiss samt qvarts, som icke var af någon is förd

från aflägsnare trakter, utan nedfallen från omgif-

vande bergshöjder, och således ofelbart antydande
beskaffenheten af de stammar, hvarifrån den kommit.

Sennor L. och jag använde flera dagar här till

forskningar, men utan framgång. Efter några da-

gars uppehåll, blef vår nästa expedition att gå till

den gamla vägen, som jag förut upptäckt och öfver-

gått, eller att möta Way-a-way-indianerna eller an-

dra vildar i dessa berg, för att af dem erhålla nå-

gra underrättelser om de fordna grufvorna och lem-

ningarne efter de boningshus, jag förut omtalat.
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Vi lemnade en del af vårt matförråd gömdt, för

att framdeles begagnas. Derefter begåfvo vi oss åstad

i nordostlig rigtning. Våra ränslar hade vi på ryg-

gen. Vi uppklättrade på bergshöjderna, för att taga

en öfversigt af landets beskaffenhet. Der bakom låg

en djup och ödslig ravin, och bakom den en ny rygg,

ännu högre än den på hvilken vi uppklättrat. Vi

kommo slutligen upp på kammen af det aflägsnare

berget, och sågo då framför oss fältet för våra blif-

vande mödor.

Här var icke att säga Kristallberget; det var

en serie af bergsryggar, den ena öfver den andra,

till dess de aflägsnare blånade i fjerran. Deras top-

par voro betäckta, dock icke med snö, men, såsom

fjellberg, med naken granit; andra voro klädda med

gräs och Rhododendron, deras sluttande sidor och

djupa raviner tycktes sjunka ned, djupt under jor-

dens yta; de voro skylda utaf tjocka lager af mur-

grön, som kunde trotsa den starkaste person vid

försöket att tränga igenom dem.

I detta måleriska landskap syntes långa och

breda dalsänkningar, samt sjöar, som återspeglade

de hvita seqvatorial-skyarne som syntes ofvanför dem;

glittrande vattenfall syntes på flera håll; men ingen
rök ifrån någon amerikansk wigwam kunde här för-

märkas, oaktadt de noggrannaste forskningar med

teleskopet. Huru ödslig denna trakt, och likväl

huru skön!

Vi *höllo vår kurs i flera dagar, arbetade oss

öfver den ena ravinen efter den andra, samt bergs-

ryggar, den ena efter den andra, utan annan väg-

ledning än en fick-kompass. Emedan de nakna klip-

porna bestodo af granit och gneiss, och de andra
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voro täckta med en ogenomtränglig vegetation, och

emedan vi icke numera hade qvar något kärl att

använda till vaskning af jordartiga partiklar, åter-

stod oss intet annat än att söka i bottenrännan i

ravinerna, der affallet från bergets sidor varit va-

skade utaf det framrinnande bergvattnet.

Vi undersökte ganska långa sträckor i många
sådana raviner. Uti en af dessa, en stor och fors-

sande ström — på den punkten der vi gingo öfver

honom, flytande i rigtning från öster till vester, och

sannolikt en af källorna till Esseqvibofloden
— funno

vi många stora block af gråaktig och rödaktig qvarts,

som innehöUo icke sällsynta gnistor af guld, lätt syn-
bara för det obeväpnade ögat.

Dessa block voro ofelbart komna från någon

qvartsåder i sluttningen af det ofvanför liggande ber-

get, men som för oss icke blef åtkomligt.

Uti ett af dessa block, som hade flera hundrade

lästers vigt, och som låg i sjelfva flodbädden, upp-
täckte jag en samling guldkorn, stora såsom ett knapp-

nålshufvud, ända till storleken af en ärt. Nu trodde

vi oss hafva funnit vårt Eldorado. Alla händer sam-

lades omkring stället, till dess kornen blifvit uttagna
förmedelst mejslar, m. m., och Caesar började använda

släggan, för att öppna vägen fÖr ytterligare rika upp-
täckter.

Vid en af dessa öfverspända svängningar med

släggan, och under det att våra förhoppningar voro

som häftigast lifvade, föll släggan af skaftet, och ned

i den brusande strömmen ibland klipporna nedanför

stället der vi stodo! Vi sökte med yttersta omsorg,

men allt sökande blef fruktlöst i den starka, djupa

och klippströdda forssen. Vi funno sedermera åtskil-
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liga smärre guldkorn, som vi uttogo med våra lät-

tare verktyg, äfvensom vi upptogo någon guldsand
ur vattnet.

Flera andra strömmar visade oss lika beskaf-

fade qvartsklippor, och hos åtskilliga ibland dem spår
af guldförande egenskap.

Men emedan hoppet om guldkorn blifvit vår enda

tröst, och denna tröst numera slog fel, samt våra

förråder började bli medtagna, svärmade vi omkring
i flera dagar med ytterhg ansträngning, under för-

sök att upptäcka den fordna vägen, eller påträffa

någon indian-by eller spår af någon indian
;
men in-

gendera kunde vi upptäcka. Vi hade då slutligen

intet annat att göra, än återvända till Amazonflodens

dal, dit vi också kommo, fem eller åtta mil ifrån den

punkt derifrån vi anträdde vår resa till bergen.
Vi påträffade våra gömda förråder, men ankom-

mo dit alldeles uttröttade. Sedan vi besökt den vän-

liga Zuromati-byn och derefter återfunnit vår pirog,

inkommo vi åter på den väldiga Amazonfloden, ruskiga
såsom John Falstaffs följe, men dock försedda med
mera guld än då vi lemnade floden; jemnt två uns

guld hade vi samlat!

Moralen: Skall jag klaga öfver att fru Fortuna

icke visade oss de rika guldgrufvorna? Hon gaf

mig åtminstone det som har större värde — nämli-

gen lif och helsa och erfarenhet, äfvensom en be-

tydlig tillökning i min egentliga rikedom, min port-

följ, den hon redan förut så länge riktat.
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TREDJE KAPITLET.

Nedresa på XTcayali.

Guldfebern var nu öfverstånden, och två måna-

ders konvalescens lyckligt tillbragt i sennor L:s gäst-

fria hacienda. En uppåt gående ångbåt upptog mig
och Caesar, hvarvid vi knappt hade tid att gifva ett

handslag till afsked från vår värd, då vi skiljdes

från det förtjusande "Barra", vid mynningen af Rio

Negro. Derifrån kommo vi till Tabatinga och Nauta;
och sedan vi besökt de kringboende stammarne, Mu-

ras, Mahauras, Yahuas, Orejones, Augustaras, May-
orunas, Iqvitos, Omaguas, Crocomas, Ticunas, Conni-

bos, Sepibos, Chetibos och ett dussin andra på bos

och guas, vid Ucayali och öfre Amazonfloden, sam-

manträffade vi uti en postvagn med en mängd passa-

gerare, och reste öfver klippor och snö och raviner

på den fruktansvärda stråten öfver Andiska bergen
till Lima.

Här är nu en hållpunkt, och härifrån må nu

min nya resebeskrifning begynnas. Stränderna af

Ucayali äro värda någon stunds uppmärksamhet,
och jag vill derför återvända med min beskrifning

till dess trakter.

Efter en ridt till Pampa del Sacramento och be-

söket hos Connibos, som tillverka de förträffliga kruk-

kärl, dem jag i ett föregående arbete beskrifvit, och

der den skämtsamme och orolige gamle medicinmannen

påstod att min porträttering bara var ett listigt på-
fund att få med mig infödingarnes skinn för våra

samlingar, fortsatte jag resan till Nauta vid Amazon-
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tillägg af en tillförlitlig indian såsom båtförare, en

man som noga kände floden, samt ännu en person,

en spanior, vid namn Goyau, från en mission vid

Ucayalis tillflöden, och som nu var stadd på resan

till Para. Nauta ligger vid Amazonfloden, nära myn-

ningen af Ucayali. Resan utgjorde ungefär femtio

mils sträcka.

Vid vår resa utför floden råkade vi på en forss,

der vi höUo oss midt i strömfåran för att komma
fortare. Vi voro dervid så ständigt utsatta för solens

strålar, att jag sjuknade. Min hängmatta uppsattes

på den höga flodstranden. Vi dröjde en hel vecka

i en öppen skog. Vi hade ymnigt matförråd med

oss, hvarförutan vi togo så stor mängd fisk som

vi ville.

Jag tog här för vana att när jag åt, kasta ut

stycken af hårdt bröd från min hängmatta åt aporna
i de omgifvande träden. Denna frikostighet lärer

blifvit telegraferad till slägten, ty inom ett par

dagar infunno sig hela skockar af dessa tiggare,

som blefvo så närgångna, att vi slutligen kände oss

oroade, och voro nära att bryta upp ifrån stället.

Men en rätt löjlig omständighet mellankom, så att

vi fingo fred.

En af detta apsällskap, ofantligt stor, hade vant

sig att komma närmare än de andra, och hvarje mor-

gon vågade han sig ännu närmare till min häng-

matta, då jag drack mitt kaffe, hvarvid han alltid

erhöll sin tribut af skorpbitar, dem jag först dop-

pade i koppen och derefter kastade åt honom. Han
blef afundsjuk på den öfriga samlingen och började

förfölja dem ifrån träd till träd, så att hela hopen
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slutligen måste fly, förskräckt för hans förföljelser.

Det var en ^^komplett victoria'', hvarefter han stod

ensam på slagfältet.

Jag visade mitt bifall till hans tappra åtgärd,
och belönade den med ett större stycke skorpa. Han

tycktes förstå meningen dermed. Hans och mina
hender visade sig väl också derefter emellanåt, men
blott på afstånd. Om deremot någon ibland dem
visade sig på väg att komma närmare, reste sig hå-

ret i min beskyddares fula ansigte och nacke, hvil-

ket tecken motståndarne syntes mycket väl förstå.

Derefter vände han sitt ansigte åt mig, håret lade

sig då åter slätt, och då han kom mig närmare,
rörde han läpparne liksom han talat, men utan att

något ljud hördes.

Detta förståndiga djur framkom alltid vid mina

måltider, och var isynnerhet om morgnarne läraktig

och beskedlig, då hans skorpbitar doppades i kaffet,

ju sötare dess bättre.

För hvarje mål kom han något närmare, och

kom slutligen så vida i bekantskap med mig, att han

tog bitarne ur min hand sedan jag doppat dem.

Slutligen, för att visa sig mera förtrolig med mig,

äfvensom sannolikt för att vara mera betryggad för

Caesar (emedan de båda understundom visade tän-

derna åt hvarandra), tog han sitt säte i ett litet träd,

hvari ena ändan af min hängmatta var fästad. Der

satt han, något öfver mig, men just jemnt så att han

räckte fram till mig och antingen af tacksamhet eller

för sockrets skull slickade mina fingrar då jag räckte

fram bitarne.

Csesar och de öfriga, som kokade och höllo sina

mål ett stycke ifrån mig, frestade honom förgäfves
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med mat af flera slag, och då Caesar såg åt honom,
visade han tänderna och tycktes mycket förarga sig

deråt. Jag bekänner att jag kände en viss fägnad
öfver detta företräde, och trodde (såsom jag ännu

tror) att några flera dagars prof skulle bringa per-

sedeln i mina armar, så att han kunde bli min kam-

rat i hängmattan; men en olycklig omständighet

mellankom, utan att jag kan förklara huru den kunde

medföra det resultat som följde. Mina torra skorpor

togo slut, och eftersom apan icke förtärde hvarken

kött eller fisk, blef vår sympati stillastående.

Jag bjöd honom kaffe, men han förstod icke att

dricka det, och då jag bjöd honom ett stycke kokt

kött, var lukten deraf tillräcklig att bringa honom
till ett skutt baklänges upp på en gren, der han,

for en kort stund, satt och såg mig stinnt i ansig-

tet, utan att röra en muskel, hvarefter han plötsligt

tog ett språng på mig med hela sin styrka, så att

hängmattrepet brast och vi båda föllo ned på mar-

ken, hvarvid han med ett vresigt ljud bet mig emel-

lan tummen och pekfingret på min högra hand. I

ett par skutt var han åter inne bland träden och

undan ur vår åsyn, under rysligt skrik och tjutande,

hvarefter hvarken han sjelf eller någon annan apa
visade sig så länge vi hade vårt läger på stället.

Mina reskamrater, som tycktes intagna mer af

afund än någonting annat, voro rätt belåtna med att

det blef slut på vår stora förtrolighet, och kunde
icke föreställa sig att jag led af något mer än bet-

tet i handen. Min indianska vägvisare, som lärer

varit på sitt sätt en medicin-man, sade mig att han
hvarje dag befarat ett sådant slut. Han samlade

några örter på flodstranden, och gjorde deraf en
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pasta, som han lade på såret, hvarigenom jag erhöll

lindring.

Vårt lilla läger tycktes vara dömdt att erfara

intrång af objudna besökande. Det hände nämligen,

följande morgon, att Csesar, då han var sysselsatt

med att koka kaffet och steka några fiskar åt Goyau,
och under det att indianerna fiskade i floden, hastigt

gaf till ett skrik och derefter ropade: ^"Hvad är det

der för slag, massa Catlin?^''

Jag reste mig i min hängmatta och såg honom
kasta sig tillbaka från elden, der han suttit stödd

med ena handen på marken, samt med stekpannan
i den andra. Det föremål som skrämt honom var

en myrslok, som nalkades honom och var så nära,

att han hade nosen icke långt ifrån den heta askan.

Jag tog bössan, som hängde invid mig uti häng-

mattan, och nedsköt djuret. Caesar, som aldrig va-

rit i något museum, och ej heller någonsin sett ett

sådant djur lefvande, var blefven häftigt uppskrämd,
så att hans nerver ännu voro i fortfarande skakning
sedan orsaken till farhågan var försvunnen. Djuret
var också bra löjligt, så att man väl kunde skratta

åt dess dumhet. När derför Csesar åter fått sina

nerver lugnade, sade han: ^^Jag undrar just hvad vår

Herre skickar oss härnäst!'^

Jag mätte det fula, dumma och oskadliga djuret.

Det höll, ifrån nosen till spetsen af den tjocka lurf-

viga svansen, tolf fot i längd.

Efter en veckas vistelse i läger, gingo vi åter

ned i vår båt, der jag efter några timmars fart blef

angripen af svindel och annat betydligt illamående.

Det blef åter nödvändigt för mig att komma på fast

mark, hvarför vi landade uti en mycket vacker skog,



63

der vi ordnade ett nytt läger, ehuru platsen var be-

växt med högt och tjockt gräs och grofva plantor.

Jag var alldeles hjelplös, så att jag icke kunde

gå ensam, utan måste hjelpas upp på stranden, der

jag lade mig ned på en tjock hop af gräs och de

nämnda grofva plantorna, som gåfvo efter och pac-

kade sig då jag satt mig ned. Jag blef här ännu

sjukare utaf en svår stank som kändes på stället,

och som jag antog härröra från några skadliga växter

under mig och dem jag möjligen krossat. Men lukten

tilltog så, att jag icke längre kunde uthärda, hvai*-

för jag ropade på Caesar att hjelpa mig upp, så att

jag måtte komma ifrån stället.

Indianen såg min obehagliga ställning, och kom
derför jemte Caesar, men då han lutat sig öfver mig,

utropade han hastigt: ^''Biiccare-Zml-beP'' (en skaller-

orm!). Man upplyfte mig, och jag fann af rigtnin-

gen i indianens blick att han nu såg ormen, hvars

närvaro han förut endast kände af lukten. Det var

således tydligt att jag suttit eller legat på odjuret.

Man satte mig ned på en bar fläck på marken.

Indianen tog nu en åra och delade det tjocka grä-

set, der han visade mig en skallerorm. Jag förmo-

dar att den var nära qväfd af min kroppstyngd, men
också att den var i ordning att bitas.

Caesar hemtade sin bössa, för att skjuta ormen,

hvilket indianen deremot afböjde, och bad mig be-

vekligt att spara ormens lif. Jag förbjöd Ca3sar att

skjuta eller på annat sätt skada djuret. Jag kände

den vidskepel^ som fanns hos många indianska stam-

mar. De döda aldrig en skallerorm, utan hysa en

viss vördnad för dem. De frukta hämnd ifrån en

dödad orms slägtingar.
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Detta var något nytt för Caesar, och då jag för-

klarade förhållandet för honom, utropade han: "då

är det icke underligt! det är ett godt skäl!"

Sennor Goyau, som under tiden var sysselsatt
med att upptaga saker ur båten, hörde hvad india-

nen yttrat, och emedan han förstod språket, och såg
Caesar med bössan i handen, fann han att något led-

samt förefallit på land, och skyndade sig derför upp
på stranden, der han kastade sig ned bredvid mig,
under utrop af: "jag har blifvit biten af en skal-

lerorm !"

Alla samlades omkring honom; man drog af

honom hans halfstöfvel, och fann märket efter två

tänder i vaden, men hugget tycktes icke ha träffat

någon åder, utan allenast köttet.

Indianen kastade sig genast ned och började

suga på det sårade stället, samt spottade ut emel-

lanåt, under det han så fast han förmådde, med båda

händerna, öfver och under såret, tryckte på vaden.

Emellan hans händer, och rundt omkring det

skadade stället, fick vaden samma färg som skinnet

på en skallerorm, men efter en fjerdedels timmas

fortsatt operation af indianen, återfick huden sin na-

turliga färg. Indianen afbröt nu sitt arbete, och

utropade med triumferande ton:

"Nu är det förbi! all fara är nu öfverstånden !"

Goyau lät öfvertala sig att tro detsamma, men

jag bibehöll någon farhåga. Den orm, på hvilken

jag suttit, låg ännu ringlad och färdig till strid,

samt gaf ifrån sig en vedervärdig stank.

Goyau hade icke sett den orm som bet honom;
icke heller var han nu nyfiken att söka upp honom,

ty han hade samma vidskepelse som indianen. Men

i
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han förklarade oss att vi kommit i en hel samling

af dessa farliga kräldjur. Både han och indianen

kände detta på den allmänt spridda stanken. Det

vore således nödvändigt, menade han, att vi ju for-

tare dess heldre borde skynda oss ifrån detta obe-

hagliga ställe.

Emellertid hade min svindel försvunnit, antingen

detta kom af effluvierna från ormarne, eller från den

stimulation som de inträffade händelserna framkallat.

Jag kunde åter gå utan stöd; jag upptog åran som

indianen begagnat för att reda undan gräset öfver

ormen; deraf blef denna nu störd och började slå

med stjerten och således låta höra det skallrande

lätet. Genast blef detta ljud besvaradt af dylikt

skrammel från flera olika punkter på alla sidor i

gräset. Man fann att man kommit i mycket dåligt

sällskap, och att Goyau hade rätt i att vi borde

skyndsammast begifva oss från stället. Jag öfver-

enskom med Caesar att icke företaga något som kunde

stöta den antydda vidskepelsen, och att vi således

icke skulle skada någotdera bland de afskyvärda
kräken. Möjligtvis verkade också hos mig minnet

af det ormnäste som jag i början af denna berät-

telse omnämnt, der jag inhemtat huru talrik en så-

dan samling kan vara.

Jag hade blifvit alldeles återställd från min sjuk-

lighet, men den stackars Goyau var sjuk under hela

färden till Nauta, der han steg ombord på en ång-
båt och skiljdes ifrån oss, ännu opasslig, men likväl,

såsom det tycktes, utan fara för lifvet.



Jag fortsätter min resa; eller rättare, jag börjar
en ny. Emellan Lima och San Francisco finnes många
indianstammar på kusten, men emedan jag reste på
hafvet, måste jag förbigå deras beskrifvande, till dess

jag kommer tillbaka landvägen.
San Francisco är nu för tiden en stad af hög

kultur; således hade jag intet intresse för en vistelse

der. Der tänker man hufvudsakligen på guld, men

jag har fått a/smak för guld, sedan jag en gång till-

frisknat ifrån guldfebern. Några ströfvande Apachi-
indianer ditkomma emellanåt; men jag väntade mig
få se bättre exemplar vid min återkomst dit. Jag

begaf mig nu på väg till Oregon och mynningen af

Columbiafloden. Vårt fartyg är litet och är tillika

dålig seglare. När sjön är stilla, har jag tillfälle

att arbeta på mina utkast, och göra i ordning kar-

tonger för nya teckningar.

Skonerten Sally-Anne (byggd i Newyork) hade

dubblerat Gap Horn, och fördes nu af en spanior,

vid namn Pedro Pasto. Han gör en tur hvarje år

till Astoria, Victoria och Qveen Charlottes samt Aleu-

tiska öarne och Kamtschatka. Hans återfrakt är då

fårskinn, ull, torr-fisk och andra produkter från de

nämnda länderna.

Jemte tre andra resande, J. Paulding från New-

york, L. Simms från Missouri, samt J. Stevens från

Ohio, uppgjorde jag kontrakt med kapten Pasto om
200 dollars frakt för oss hvardera till Qveen Char-

lottes ö — till Liska, på Aleutiska öarne, och Kamt-

schatka, samt tillbaka till Victoria, på Vancouvers-

ön. Caesar togs med fritt, hvaremot han skulle passa

upp på oss alla. Mina reskamrater hade fått den

föreställningen, att guldkornen voro större på Columbia-
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kusten an i Californien, kanske också att sådana

kunde träffas på Aleutiska öarne! Men jag antog

för säkert att jag skulle träffa indianer, värdiga att

öka min porträttsamling.

Ett kontrakt upprättades i fem exemplar, ett åt

hvardera bland kontrahenterna, kaptenen sjelf inbe-

räknad. Vi begåfvo oss derefter på resan, försedda

med en sexpipig revolver samt en bowieknif i bältet

— en lämplig försigtighet, då vi skulle komma till

orter der ingen domstol fanns, äfvensom intet annat

skydd för personliga rättigheter. Vi voro vid godt

lynne och hyste full tillit till framgången och det

goda kamratskapet, såsom vi föreställde oss att det

var — åtminstone nu, vid början af resan.

En mycket lång resa, utan alla missöden, med

undantag af att det salta fläsket tog slut, samt att

vi iingo vissa oroande känningar af skörbjugg, bragte
oss likväl slutligen till mynningen af Columbiafloden,

med den goda hamnen Astoria framför oss. Men här

mötte oss svårigheter, sedan vi så lyckligt öfverstått

farorna på hafvet.

Då kaptenen skulle, ifrån oceanens vågor, löpa
in i smult vatten i floden, stötte han på en sand-

bank, der fören gräfde ned sig, under det att vå-

gorna spolade öfver aktern, och dref fartyget dju-

pare fast, hvilket ännu mera blef händelsen vid in-

trädet af ebben.

Natten tillstundade och vår belägenhet blef kri-

tisk. Emellertid upplefde vi lyckligt morgonen, då

vi befunno oss hafva, vid full flod, blifvit lyckligt

upplyftade öfver banken, så att vi snart kunde kasta

ankar i flodens lugna vatten. Hela vår sTiada bestod

allenast i förlusten af rodret.
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Kaptenen rodde tillsammans med Paulding och

Stevens i en liten båt uppför floden till Astoria, för

att skaffa timmermän som skulle reparera skutan,

äfvensom han derjemte skulle uppköpa salt fläsk

och annan provision. Simms och jag stannade qvar
ombord.

När ebben kom, låg fartyget på sida. Simms

gick omkring och betraktade noga allt omkring sig.

Dervid upptäckte han skeppets namn ''''Santa de CaUad'\

måladt med stora gula bokstäfver, men som af vå-

gornas påsköljning mot aktern voro nära utplånade,
men hvilkas matta återstod likväl skönjdes i solske-

net. Nedanför detta namn stod, med tunn färglägg-

ning:
'''^

Sally-Anne of NewyorV^ alldeles tydligt.

Jag öppnade min färglåda och målade upp det

förra namnet något. När kaptenen kom tillbaka var

skutan flott. Simms tog honom då med sig i slu-

pen och pekade på inskriften. "Se der bara T ytt-

rade han. '^Jag kan icke hjelpa er, sir, då vi kom-

ma tillbaka. Ni har i sjön ändrat namnet på ert

fartyg. Dervid är ett betydande ansvar."

Då de återkommit på däck yttrade Simms: "Vi

tro icke att ni stulit fartyget, kapten. Och emedan

Sally-Anne är ett namn som vi tycka om, skola vi

kalla det så, åtminstone för denna resan. Med nå-

gra buteljer vin skall ni komma ifrån saken, så att

vi lofva tiga."
"^

Jemte vinbuteljerna framtog kaptenen sina skepps-

dokumenter, som visade att han köpt fartyget af

amerikanare i Callao, och det var derefter som vårt

kontrakt skrefs.

Efter några dagars användande för reparationer,

lade vi åter ut, alltid vid godt lynne, seglade utan-
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for Vancouvers vestra kust, höga klippor och med

tallskog bekrönta berg, till Qveen Charlottes Sund,

der mina kamrater väntat sig finna lämpligt fält för

guldsökandet, och jag å min sida förmodat mig kunna

påträffa föremål för mina samlingar.

Fartyget gick in i Nutka Sund. En stark nord-

vestlig vind, som ökades till storm, höll oss tre da-

gar stilla i detta lilla skydd, med den vackra Nutka-

ön på ena sidan om oss, och på andra sidan de mörka

tallskogarne och höga pelare af uppkastade klippor,

samt, i deras största aflägsenhet, dels blå, dels snö-

klädda bergspetsar.

Intet öfverräskade mig mera än hvad jag här

såg inför mina egna ögon, att berg med evig snö

kunde finnas på Vancouvers-ön ! Intet af hvad jag
förut hört eller erfarit, skulle kunnat gifva mig en

föreställning om skönheten i detta landskap
— de

många höjderna och berg och raviner, som till både

form och färg voro så mångfaldigt olika danade.

De voro icke allenast betäckta, de hade kappor och

bälten med mörkgröna tall- och cederskogar, som
utsträckte sina grenar öfver klippor och strömmar,
till och med öfver hafsvågorna.

På första dagen af vår vistelse här hade vi till-

räcklig förnöjelse af att från det lilla fartygets däck

betrakta sceneriet som omgaf oss, lifvadt af rörelsen

på floden af de många kanoterna, som ofta med stor

hastighet roddes på strömmen. Äfven inbjödo vi till

oss Klah-o-qvat-indianerna med deras hustrur och
små barnungar.

En af dessa män hade ett utmärkt utseende, så

att jag förmodade honom vara en anförare. Han
gaf tecken med leende m. m. att få komma ombord,
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hvilket genast blef bifallet. Han hade med sig sin

hustru, som åter bar sitt lilla barn i sin vagga på

ryggen samt en något vuxen dotter. Mannens sätt

var hyfsadt och intelligent. När han tillika höll sin

flata hand emot hopen, som ville följa honom, och

detta tecken åtlyddes, fann jag mig således förvis-

sad att han var en höfding, och att vi således af

honom kunde påräkna skydd emot intrång af mäng-
den, som först hade velat följa honom.

En half timmas väg härifrån var det som John

Jakob Astors brigg "Tonqvin'\ några år förut, blef

förstörd af indianerna. Erinringen härom väckte nå-

gon oro hos vår kapten. Den främmande höfdingen

tycktes förmärka det af kaptenens sätt att vara.

För att lugna oss, förde han sin hustru och dotter

till mig, med tecken att han ville lemna dem hos

oss, under det att han sjelf gick ned i sin båt för

att få reda på någon som kunde tolka.

Jag sade då till Caesar: "Det der är en galant

gammal karl, hoppa ned i båten till honom, tag hu-

struns åra och hjelp honom. Om han skulle fara

bort med dig, skall jag hålla qvar hans hustru och

dotter, så att jag snart skall få dig utvexlad."

''Bra, massa! jag är inte rädd T

De rodde hastigt bort och försvunno snart bak-

om en udde; men efter en half timma kommo de

tillbaka, med en hel eskader af kanoter, samt hade

med sig en mulattyngling, som talade engelska myc-
ket bra jemte Klah-o-qvat-språket och flera andra

dialekter som talades på denna kust.

Denne tolk berättade att han, två år förut, sum-

mit i land från ett hvalfångarefartyg, der man be-

handlat honom illa; att han nu lefde hos indianerna
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hufvuclsakligen såsom tolk dels dem emellan, dels

med fartygs besättningar som kommo till sundet.

För det mesta tillbragte han sin tid i en af indian-

byarne. Han bekräftade vår förmodan att den förr

omtalade indianen, som varit ombord, var höfdingen,

och tillade att han var en mycket godsint man.

Jag bad honom då börja sin tolkning med att

säga indianen hurusom jag af hela hans hållning

förstått att han var höfding, och att jag af hans an-

sigte funnit att han var en god menniska; 'Vidare

skall du säga honom att jag känt mig honom syn-

nerligen förbunden för det att han hemtade dig hit.^

Efter dessa förklaringar vexlades hjertliga handslag.
Mina tre guldletare-kamrater, som först undvikit

indianens närvaro, framkommo nu och gåfvo honom

handslag, hvarjemte Simms gaf honom en bundt,

kanske ett dussin, cigarrer. Höfdingen blef så för-

nöjd, att han tog Simms i famnen. Denne blef å

sin sida så glad, att han förklarade sig hysa fullt

förtroende för honom, så att han väl skulle kunna

följa honom hvart som helst.

Jag hade alltid med mig åtskilliga småsaker för

vildarnes räkning, prydnader m. m. Jag upptog nu

ur min kappsäck ett perlband af blå och hvita per-

lor. Detta hängde jag nu på dotterns hals. Afven-

ledes gaf jag hustrun en spegel till belöning för

mannens vänlighet att hemta tolken. Vänskapen be-

fästades härmedelst, under temligen väl förstådda

tolkningar.

Fartyget omgafs nu af ett stort antal båtar,

fyllda med infödingar. Hela samlingen såg fattig

ut, både i anseende till drägt och vapen m. m., men
med ansigten som antydde liflighet och förstånd.
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En stor mängd ibland qvinnorna hade plattadt liuf-

vud, äfvenså en och annan bland männen, men dock

endast få.

De nickade och talade dels sakta, dels med rop,

antydande att de ville komma ombord, men höfdin-

gen lugnade dem och höll dem tillbaka medelst teck-

net med sin utbredda hand. Jag lät likväl säga ho-

nom att han kunde tillkalla någon efter eget val,

emedan fartygets kapten gifvit sin tillåtelse dertill.

Då ropade han till sig några som lära synts

honom värdiga detta företräde, så att de kommo om-

bord, ibland dem flera som hade korgar med lax,

ostron, hvalfisktran, m. m. Der fingo kaptenen och

kocken något att bestyra för att öka på vårt förråd.

Tolken antogs att qvarstanna hos oss så länge

vi skulle qvarblifva i hamnen, hvarjemte han skulle,

följande dagen, ledsaga oss till Klah-o-qvat-byn, dit

vi blifvit bjudna utaf höfdingen.

Csesar blef qvarlemnad på fartyget att under-

hålla sig med indianerna som kommo på däck eller

i båtarne kring fartyget. Jag deremot tog med mig

ned i kajutan vår höfding och hans familj samt tol-

ken. Nu hade vi, alla reskamraterna, i San Fran-

cisco tagit med oss några buteljer konjak för fram-

tida behof. Nu blef en sådan uppslagen, men under

tolkad förklaring att vi alla voro nyktra personer,

som försedt oss med spritvaror endast för händelse

af medicinskt behof, samt att, för någon gång, der-

med traktera sådana personer som vi värderade och

ville visa vår aktning.

Han svarade genom tolken att han mycket väl

förstod vår mening. Han tog derpå sitt glas och

yttrade: ''Vän, jag dricker för er välvilja!'' Simms,

I
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som redan blifvit hjertligt stämd, blef förtjust öfver

denna helsningsskål, som han fann "tusen gånger
bättre än de bos oss brukliga skålarne".

Med öfverraskning hörde jag af vår chef att det

fanns mer än tjugo indianstammar på ön, och att

hela befolkningen kunde utgöra sex- eller sjutusende,

alla egentligen af samma stam —
platthufvud, hvil-

kas språk, ehuru med dialektskilnader, dock egent-

ligen var ett och samma språk.

De flesta bland dessa stammar fortsätta det af-

skyvärda bruket att tillplatta barnens hufvud under

spädaste åldern.

Höfdingen berättade vidare att det, förutom

Klah-o-qvats, också fanns en annan stam, To-qvaths,

som bodde i Barclay Sund, längre i söder, äfvensom

flera andra stammar på kusten emellan Nutka Sund

och Cap Scott (som är den nordligaste udden af

Vancouvers-ön). Alla tro de på den Store Anden,
som skapat dem och allt annat, samt att de alla

hafva tid och rum när och ehvar de bedja honom
att han icke skall vara förtörnad på dem. Deras

föda består af fisk af många slag, deribland lax,

flundror, jemte ostron, hvalfiskfett m. m., som allt

fås i öfverflöd. Deras enda oro, berättades det, var

att "konung Georg" skulle drifva dem undan till ber-

gen, såsom det varit berättadt, och hvaraf följden

skulle bli att de skulle vantrifvas och bli utrotade

genom nöden.

De fingo nu genom mig den underrättelsen, att

konung Georg längesedan var död, och att en drott-

ning nu regerade i England, att denna drottning var

mycket godhjertad och aldrig skulle tillåta att hen-
Sednaste Strö/tåg. 4
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nes röda undersåter skulle bli så illa behandlade.

Detta meddelande tycktes göra dem mycken glädje.

Hustrun utropade lifligt och med mycket uttryck:
'la-la-la-a^' (mycket bra, mycket bra).

Höfdingen hade förut aldrig smakat konjak, men
väl whiskey. Då han druckit hälften af sitt glas,

gjorde jag en toddy, som han sade sig tycka mycket
mer om, och som jag föreslog honom att dela med
hustrun och dottern. Alla tyckte de om denna dryck.
Derefter framtog jag min portfölj, hvars betraktande

gjorde dem mycket nöje. Efter en timma steg han

i båten och tog tolken med sig, sedan denne lofvat

återkomma följande dagen och föra mig jemte Csesar

till byn. Natten var nu nära inne.

Vinden var också följande dagen vidrig. Kap-
tenen tillät mig då att få låna båten, men, på ut-

satt timma, då vi väntade tolken, kom höfdingen sjelf,

roende sin egen båt. Det var en artighet som jag
icke kunde afböja. Jag embarkerade således der

tillika med Caesar, som medhade teckningarne och

mina målningsanstalter. Mina guldsökande kamrater

stannade ombord, upptagna af kortspel tillsammans

med kaptenen. Stormen fortfor ännu på hafvet.

Höfdingens kanot flöt, men flög icke, fastän det

så tycktes. Den var ett skal, tunnt som en bark,

och gjord af en stor cederstock, som var urhuggen,

verkligen urgräfd. Den var tillräckligt stor och stark

för att bära trettio personer, men så tunn och lätt,

att den af två par åror och med fyra personers last

framslungades såsom en fågel i luften. Det var en

gala-båt, en gondol, en ädhngs vatten-phaeton, som

hölls på land, utom vid högtidliga tillfällen, och som

nu helsades af folksamlingarne öfverallt der den pas-
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serade. Den var ett vackert ornament för en park
eller ett kungligt museum.

Urgräfd, sade jag; men huru? Icke ur stammen

då cedern stod praktfullt växande i skogen. Den

måste först vara liggande på bergets sida, innan den

kunde arbetas. Den måste vara fälld; men huru?

Detta folket har inga yxor. Märk väl huru, och säg

sedan om dessa menniskor sakna industri och takt.

Ett djur, Wapiti, stort och skyggt, och som vistas i

dessa cederskogar, måste först fällas. Djuret har

mycket stora horn. Med dessa djurs horn fäller man
cedrarne. Men också här må väl frågas: huru?

Först och främst har man inga stutsare, ty folket

här har ännu icke lärt sig att begagna krutet; det

måste ske med stor kraft som icke är explosiv. Man

gör projektiler af trä; de tillverkas fina och lätta

samt förses med fjädrar i ena ändan för att ge styr-

ning i luften. Spetsarne göras af flinta eller ben,

båda lika användbara. Den ståtliga elgen faller för

dem. Den hårdaste delen af hans horn bearbetas

med flintknifvar till formen af mejslar. Med en så-

dan mejsel i venstra handen och en stenklubba med
träskaft i den högra, börjar folket — män och qvin-

nor — att genomhugga de ofantliga stammarne. De

mejsla och mejsla till dess de halfhuggit stammen,
och upphöra då de hunnit något öfver kärnan. När

vinden en gång blåser starkt åt det håll som behöf-

ves, gifver man de sista mejselhuggen, som då snart

göra att stormen afbryter det qvarstående och fäller

det gigantiska trädet till marken.

Nu är stammen liggande. Hvad skall derefter

göras? Hundradetal af arbetare, män och qvinnor,

bearbeta den samfäldt. Barken aftages, en teckning
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anlägges af en hufvudman, hvarefter hela personalen

mejslar och skafver ut till de gifna punkterna, men

ej utöfver dem.

Skalet af en stor mussla, som träffas vid inlop-

pen, der sött och salt vatten mötas, slipas och in-

sattes i skaft af trä. Detta verktyg begagnas med
en hand eller båda, och de kringflygande små spå-
norna visa att urhålkningen går skyndsamt för sig

i det lösa, färska cederträet, som tyckes vara danadt

att bearbetas af barn i konsten.

Men då trädet är fäldt och urhålkadt, utgöra
dock dessa operationer endast rå-tillverkningen. Bäf-

vern kan göra detsamma, men arkitekten, skepps-

byggmästaren, som ser och utprickar linierna i klab-

ben, dessa sköna linier, som äro icke blott vackra,

utan också gifva jemnvigt och sådana former som
tillåta farkosten att lyfta sig öfver och besegra vå-

gen och dess makt ! Hvilket konststycke ! Hvar lärde

mannen denna sin konst? Och hvar är han? Det

kan ju icke vara en vilde? — Den veka, fina och po-
lerade ytan, figurerna och orneringen på bog och

akter! Hvad innebära de? Måhända skola vi ut-

finna det*). Men för ögonblicket stiga vi uti den;

en höfding, som dricker en skål för vår vänskap,

sköter åran och för oss hem till sin boning.

Denna boning var ett skjul, gjordt af grofva

stolpar, som voro nedsatta i marken, med långa och

ofantliga stockar lagda på deras öfre ända, och täckta

med tunna träskifvor. Golfvet utgöres af blotta mar-

») Denna vackra kanot var en skänk från en Nayas-höfding

från Qveen Charlottes ö till Klah-o-qvat-höfdingen. Men tolken

sade mig att lika vackra båtar förfärdigas också af den stam, hos

hvilken jag nu vistades, äfvensom af To-qvaths-stammen.
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ken. Genom trampning blir den hård och fast och

slät. Eldstaden är en rund stensättning i midten,

och rökgången är af ett trärör som sitter igenom

taket, midt öfver eldstaden. Maten serveras på golf-

vet, och bäddarne (som icke innehålla dun) äro laf-

var som äro upphöjda halfannan fot öfver golfvet,

gjorda utaf fina och spänstiga käppar, täckta med

grofva flätmattor. Hufvudkudden består af en trä-

klots med urhålkning för hufvudet, med underlägg-

ning af en mjukare matta. Det är den bästa hufvud-

kudde som någonsin kan tänkas, ty den håller huf-

vudet höjdt och böjdt framåt, och föranleder perso-

nen att under sömnen bibehålla den ställning han

genast intagit.

Vår höfding brukade icke, såsom Crow- (Kråk-)

indianerna, Sioux och Mandanerna, skinn, tecknade

med inristade figurer, skalper och hermeliner, ej hel-

ler målad buffelhud, med hufvudbonad af örnklor,

utan begagnade ett helt enkelt tyg omkring lifvet

och ett tyg omkring axlarne; håret var benadt i

pannan och hängde ned öfver axlarne utan all pryd-
nad. Han är föga mer än de öfriga i krig och

rådsförsamling, men icke dess mindre en gentleman.
Hvilket bevis fanns väl för detta påstående? I

sitt gästfria hem, dit han inbjudit mig, hade han
samlat de utmärktaste af stammen, så vidt de då

voro nära till hands; och när jag steg in, framförde

han och presenterade dem, den ene efter den andre,

icke efter ordnar och medaljer, enär intet sådant

här fanns, utan efter deras rang af märkliga dåd,
dem han också vid presentationen omnämnde. Man
kunde ju icke begära något mera höfviskt i sättet!

Derefter gaf han oss en anspråkslös måltid, af det
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bästa, han hade. Under det att vi spisade, förtärde

han intet, utan uppvaktade oss. När måltiden var

slutad, stoppade och tände han pipan åt oss. Det

var enkelt och, såsom jag nyss sade, anspråkslöst,
men kunde icke vara höfligare eller mera städadt.

Man får icke kalla en sådan man en vilde, som af

naturen lärt allt hvad han visste och kände.

Han hade inbjudit ett dussin af sina vänner för

att sammanträffa med mig och se mina indianpor-

trätter, som nu framtogos och med stor häpnad och

förnöjelse betraktades.

Min värds wigwam var en ofantlig byggnad, öf-

ver hundrade fot i längd och tjugofem i bredd, men
delad i flera afdelningar, som innehades af de åt-

skilliga medlemmarne af hans familj.

Emedan tiden var kort lemnade jag Csesar med

portföljen i ett hörn, då förevisningen åtföljdes af

förklaringar genom tolken. Sjelf började jag teckna

chefen och hans hustru och barn. Det medhanns

någorlunda före aftonen, men just i detsamma, jag
fått det färdigt, uppkom en oro som var mig oför-

klarlig, och för ett ögonblick gjorde mig fruktande,

till följd af min nära bekantskap med indianers se-

der och vanor. Jag hörde utbrott af skratt, först

på afstånd, men snart öfverallt, inom och utom hu-

set. Alla reste sig; en del hoppade upp i luften,

andra klappade händerna och dansade, så att det

tydligen befanns vara ett jubel och ingen farlig rö-

relse. Hvarje ansigte utvisade att det icke var nå-

gon ledsam nyhet, men förvåning märktes tillika

allmänt. Ropen gåfvo eko i alla trakter. De blefvo

mig snart förklarade: "En hvalfisk! en hvalfiskP

Tolken kom till mig och förklarade mig att en hval-
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fisk strandat på kusten. Underrättelse hade nyss

ankommit att den nordvestliga stormen gifvit dem

denna skänk. Han hade strandat på sandbanken vid

ingången till ^^Hope CanaF, vid spetsen af Niitka-ön.

Det var en ''Guds gåfva'' åt det fattiga folket.

Också hördes alla upprepa om ''hvalen som strandat".

Alla sprungo om hvarandra. Alla wigwams blefvo

tomma, och på fältet derutanför var tillräckligt rum

för de glada som upprepade underrättelsen och ut-

ropen. Sjelfva hundarne kommo i liflig rörelse med

skällande och tjut; de anade lika väl, såsom deras

egare visste, att något lyckosamt inträffat.

Höfdingen kom till mig med tolken och berät-

tade utförligare hvad som händt, och att alla kano-

ter skulle inom kort vara ute på vattnet för att be-

trygga det som redan ansågs för en säker eröfring.

Redan på morgonen hade han sagt mig att den

starka stormen skulle drifva en mängd ypperlig fisk

till kusten, så att man, under den kommande natten,

skulle vid skenet af bloss taga dem i vikar der vatt-

net var lugnare; att man skulle få lax och flundror

i stor mängd. Också var det öfverenskommet att

jag skulle öfvervara fanget; men den plötsliga nya
underrättelsen om hvalfisken öfvervägde alla andra

planer, och bragte nu i rörelse hvarje person och

hvarje lämpligt redskap.
Alla båtar satte snart ut, fyllda med både män,

qvinnor och barn, samt harpuner, tåg och spjut, och

allt annat som i wigwams kunde uppsökas, använd-

bart för den stora jagten, hvarvid man skulle bibe-

hålla hvalen på strand. På hafvet fortfor stormen,

båtarne styrde ut till sundet och genom detsamma,
samt ytterligare en sträcka af fem eller sex mil till
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stället. Men de kunde icke hålla sjön under den

fortfarande förskräckliga blåsten, utan måste hålla

sig invid landet, som var så beläget att de der hade

stilla vatten.

En hvalfisk på land är en Guds gåfva till detta

folk, som också anser det så, d. v. s. att den Store

Anden skickat den till en gemensam tillhörighet,

utan all skilnad på stammar. Alla gripa sig an till

det yttersta för att försäkra besittningen; alla dela

också kött, senor och fiskbenet, då allt hunnit utta-

gas. En stor del af köttet ätes. Andra delar an-

vändas till trän för deras lampor; alla partier äro

nyttiga för indianernas behof.

Det var icke båtar allenast från den by der

höfdingen bodde; man såg alla vikar och inlopp
täckta med roende, med destination till strandnings-
stället.

Höfdingen skickade oss med tolken i en båt till

fartyget, der vi snart, vid nattens inbrott, förlorade

alla infödingar ur sigte. Följande morgon hade vin-

den stillnat ur så mycket, att kapten Pasto satte

skonerten i rörelse, så att han kom ut ur sundet

och seglade jemsides med ön. Vi voro sjelfva der-

med i vår rätta kurs, så att vi hade spetsen af ön

framför oss.

Då vi kommit till öns nordliga udde, sågo vi,

med kikare, på en mils afstånd, hafsvidundret lig-

gande hög och torr på banken, och indianerna, rundt-

omkring, likt flugor omkring en skål socker, rörande

sig i alla rigtningar. Vi voro alla nyfikna och för-

mådde kaptenen att styra närmare stranden, samt

att gifva oss båten för att landstiga. Han styrde till

några hundrade famnars afstånd från land. Simms,
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Stevens, Csesar och jag gingo ned i båten, hvaremot

kaptenen lofvade att lofva upp och invänta oss.

Stranden syntes slät och sandig, vågen hignad,

men emedan det var under ebben, och en ström lopp

fram, hade vi ett dugtigt bad innan vi kommo i land.

Det lyckades likväl, ehuru vi voro genomdränkta.
Båten drogs upp på stranden.

Der hck man en syn! Ett visserligen högst säll-

synt skådespel! Vidundret låg ombäddadt af sanden.

Vi hade ännu ett långt stycke väg till honom, men
vände våra steg skyndsammast ditåt. På vägen möt-

tes vi af mulattynglingen och några indianer, som

med afsigt gått för att möta oss. Vi nalkades hval-

fisken på sjösidan och i den ofantliga fåra som han

plöjt för sig då hafvet dref honom på grund. Det

var en imponerande syn då vi kommo närmare, men
först då jag hunnit omkring till landssidan fick jag

en uppfattning af den scen som här visade sig.

Några hundrade indianer — eller kanske tusende,

af alla åldrar, kön och storlekar, och i alla färger,

voro liksom strödda omkring djuret. Flera tillström-

made oupphörligt. En del gick fram och åter, an-

dra sutto på marken eller lågo, en större del stod

omkring i grupper, somliga till och med sofvo, andra

åto och drucko, under det att en poet sjöng och

dansade.

Vid vår ankomst började qvinnorna skrika, hvar-

efter ett hemskt sorl uppkom i hopen; ätande, dric-

kande, sång och dans upphörde plötsligt.- Qvinnorna

satte händerna för ansigtet, skreko och jämrade sig

ömkeligen; männen stodo tysta. Jag frågade tolken

huruvida höfdingen var med på stället, och fick till

svar att han icke ännu var der, men att han skulle
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oförtöfvadt komma. På min fråga om orsaken till

qvinnornas jämmer, förklarade han att de sett oss

komma från fartyget, och trodde att vi voro kung
Georgs män, och att vi helt visst kommo för att på

konungens vägnar göra anspråk på den strandade

hvalfisken.

Jag frågade honom då huruvida han kunde rik-

tigt tolka hvad jag ville säga folket. Sedan jag sagt
mina tankar för honom, försäkrade han att han

kunde göra det alldeles begripligt för dem.

Man hade medtagit en mängd stora korgar för

a-tt deri förvara späck m. m. utaf hvalfisken. Vi

ställde sådana på hvarandra, med bottnen uppvänd;
den lilla tolken lyftades upp på den öfversta, så att

han kunde väl ses och höras. Jag stod på en an-

nan korg, vid hans sida, men icke alldeles så högt
som han. Efter tecken att jag äskade ljud, hvilket

genast förstods, sade jag dem att jag med ledsnad

erfarit hvad deras qvinnor befarade i afseende på
vår hitkomst ifrån fartyget, liksom vi skulle göra

anspråk på det strandade djuret. Om de icke hade

någon annan anledning till sin sorg, behöfde de icke

mera jämra sig eller befara något ifrån vår sida;

att vi icke voro sända af kung Georg, och att vi för

öfrigt voro indianernas vänner, som kommit endast

af nyfikenhet för att få se hvalfisken, och derjemte

gifva våra vänner lyckönskande handslag.

"Säg dem", slutade jag, "att jag finner att den

Store Anden är nådig emot dem, dermed att han

sändt dem det stora djuret; att det således tillhör

dem och ingen annan."

När detta blef tolkadt för dem, utbröt en storm
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tecken höll händerna i vädret.

^^Säg dem, Josef, att vi fara öfver hafvet, och

aldrig mera komma att återse dem, att vi skola segla

härifrån efter en kort stund, och att vi önska dem

all möjlig välgång.''

Ett nytt oväsende af bifall utbröt härpå, hvar-

efter Josef steg ned från sin upphöjda plats. Flera

höfdingar framkommo och fattade våra händer. All

oro var härmed slutad.

Hvad som härefter följde var rätt eget. Ingen-

ting gjordes för att med omläggning af stenar eller

stockar hindra hvalen från att undkomma, men man

hade, från landsidan, kastat ett par tjog harpuner i

djuret. Detta hade blifvit gjordt af dem som först

kommit till stället. Tågen från dessa harpuner hade

man slagit i afhåll kring trädstammarne på land.

För andra harpuntåg hade man skaffat fäste omkring

stolpar som man slagit ned i marken. Alla dessa

påpassades, och vid hvarje rörelse af djuret drogs

det närmare åt landsidan under flodtiden, så att den

fångade slutligen vid ebbtiden låg på det torra, ett

långt stycke ifrån vattnet.

För Simms och Stevens var djuret föremål för

den största förundran. De mätte honom både på

längden och bredden; för mig var det intressantaste

att se det samlade folket, ehuru jag icke var i till-

fälle att taga något porträtt af dem annat än med
blotta ögat, ty ehuru jag tagit en ritbok i fickan,

blef hvarje blad deri alldeles genomdränkt vid land-

stigningen, likasom hvarje tråd som vi hade på oss.

Sönderstyckningen af djuret skulle icke taga sin

början förrän alla som hade anspråk derpå vore sam-
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lade — enligt hvad tolken berättade mig. Det skulle

komma att dröja ett par dagar. Jag förlorade så-

ledes en af de besynnerligaste scener som någonsin
kunde förekomma under hela min lefnad.

Djurets slagtande fick jag således också icke

åse. Delningen sker, vid sådana fall, per capita, så

att den fattigaste man och det yngsta barn alltid

får lika stor del som en höfding.

Jag skulle velat studera dessa grupper och hela

scenen ännu i flera timmar, afven utan ritsaker.

Jag skulle, i alla fall, aldrig kunna förgäta sådana

studier. Stranden var till en bredd af flera tusen

alnar skyld med åtminstone något — folkmassan af

så olika individer, vidare korgar och andra kärl,

hoar, påsar och alla andra föremål, hvari något
kunde förvaras. Man hade allmänt försett sig med

sådant, för att kunna hemföra, hvar och en sin an-

del. Tillika hade man på stranden till torkning ut-

bredt tyger, hvita, röda, blå, gröna, som vid folkets

landstigning blifvit väl öfverspolade såsom personerna

sjelfva. Men detta utgjorde nu en tapet eller matta

som på afstånd gaf sanden ett det mest brokiga ut-

seende.

De vildar som jag här såg voro icke utstyrda

med fjädrar och moccasiner, såsom Sioux, Crow och

Chejennerna, i präktig klädsel, utan fattiga, nakna,

med undantag af deras lifkläder och dukar. Dessa

voro i mångfaldiga former och färger, och såsom

sådana voro de högst lämpliga föremål för penselns

afbildningar.

Våra våta kläder och kaptenens signaler be-

stämde oss att afbryta vårt besök. En hop af folk-

massan följde oss till vår båt, drog ut den i vatt-
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net, dit de sjelfva medföljde; derefter togo de oss,

en hvardera på armen, och vadade med oss genom
det grundare vattnet, satte oss i båten och bjöd oss

ett välvilligt farväl.

Vi seglade ut ur Nutka Sund, och emedan vi

således åter voro på väg till de förmodade guldtrak-

terna, framtogos kartorna på bordet och granskades.
Man begrundade uppgifter om guldkorn af fabelaktig

storlek, som skulle varit sedda hos Nayas-indianerna.
Man gissade på lokaliteter der sådana blifvit funna.

Man sökte med allt detta åter framkalla guldfebern

hos mig, men den var grundligt botad, och alla för-

sök i den vägen slogo alldeles fel.

Emellertid hade jag ingenting emot den kurs

och den bestämmelse som vi hade gemensamt, ty de

trakter, som skulle bli fältet för mina kamraters

sökande efter deras Eldorado, var samma punkt, dit

min ärelystnad lockade mig, emedan den kust, till

hvilken vi ämnade oss, var rikt bebodd af indian-

stammar med de intressantaste typer, samt dittills

alldeles okända.

Sedan vi seglat förbi Vancouvers-öns vackra

stränder, kommo vi snart in i Qveen Charlottes Sund

och halkade framåt längs den oändligt vexlande

bergbarrieren som begränsade slättlandet, der rho-

dodendron och caprifolium omvexlade med hvarandra,
och der mossbeklädda klippor vexlade med djupa

raviner, der tallar och cedrar uppsköto sina höga
och raka stammar.

I hafsstranden stodo ofantliga klippor fram-

skjutna, liknande dels husbyggnader, dels bastioner

och skansar, uppstående ur vattnet, samt bredvid

och bortom dem fläckar af lugnvatten, öfverskyggade
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af trädens framsträckta grenar, tallar, cedrar och

lager med långa löf — ocli, blandade med allt detta,

Nayas-indianernas målade båtar med deras rödaxlade

besättningar ocb glänsande åror, som med lätthet

följde kusten parallelt med oss.

På venstra sidan om oss, och mot solnedgången,

syntes på afstånd spetsarne af Qveen Charlottes ö

i purpur och blått, och vid deras fot ett grönt bälte

af skogen, samt ytterligare der nedanföre ett hvitt

streck af sandlinien vid ebbtiden. Ingen fantasi, än

mindre någon konstnärs pensel kan måla så stor-

artade pittoreska scener som dessa.

Vi segla stilla, dag efter dag, och betrakta med
kikare ^^klippor som helt visst äro fulla med guld^\

och våra indianer, som med sina lätta båtar flyga

omkring, och vi s.e röken från deras wigwams på

stränderna, hvilket allt vi, till följd af våra öfver-

enskommelser, nu passera förbi, under föresats att

komma dit vid vår hemresa. Hvilka lockelser lik-

väl! Hvilka rika trakter vi för ögonblicket lemna

bakom oss!

Detta är nu bakom oss. Hvad hafva vi då fram-

för oss? Staden Liska är det förnämsta stället på
Aleutiska öarne. En liten köping med sextio eller

åttio ryska och indianska hus och hyttor, dit vår

kapten årligen gör en resa för att uppköpa ull, hu-

dar och andra produkter, mot hvilka han afsätter

ylle- och bomullstyger, smide och metallmanufaktur

m. m. Ryssarne äro hälft indianer, och dessa sed-

nare äro amerikaner, icke kamtschatka-barn eller

mongoliska tatarer. Det finnes intet drag af dessa

båda sistnämnda hos amerikanerna; min uppgift be-

kräftas af mina porträtt-teckningar.
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Hvad sedan, då vi lemna Liska? Sedan kapten
Pasto uppgjort sina handelsaffärer, sätta vi åter ut,

och äro efter få dagars segling vid kusten af Sibe-

rien, der Kamtschatka-strömmen efter tre mils pas-

sage förer oss till staden Nischne-Kamtschatsk eller

Petropavlowsk. Hvilken stad ! Så löjlig ! Ryska hus

byggda utaf stolpar och lera! Och kuriakiska hyt-

tor, liknande Mandan-wigwams, täckta med torf, med
dörren på taket, der män och qvinnor och hundar

gå ned på stegar!

Vulkanen Avatcha, eller, såsom det här säges,

''Cheniska wabe'^ (ett brinnande berg). Dess rök sti-

ger såsom en hög pelare med lutning åt höger och

upplöser sig på långt afstånd i en rak linie mot

vestra horizonten. Berget ar, på långt håll, blått.

Vi gå att se in i dess svafvel-krater. Aska och snö

och trotsande klippstycken ligga på vägen dit, men
vi måste fram, och vi komma slutligen till den hem-

ska kokande sjön, der naturen alldeles uttömt sig.

Svafvel sitter kristalliseradt på allt som vi be-

röra och allt hvad vi se. Utom rök ser man här

endast klippor; vi gå på dem och stödja oss mot

deras hala sidor, och darra vid åsynen af det som

synes framför oss — vild sjudning; för öfrigt öfver,

under och omkring oss, rök, rök, rök, ingenting annat.

En fräsning och susande såsom af tusende smält-

ugnar höres utan afbrott; en ihålig och upplösande

kokning fortfar beständigt, med emellanåt uppkastade
stenar och aska, blandade med smält brinnande svaf-

vel, som far öfver våra hufvud och slår ned ibland

stenarne omkring oss. Dessa betydelsefulla monito-

rer bringa oss snart nog till att besluta reträtt. Vi

vända tillbaka och skaffa oss en vy nedifrån dalen,
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en half eller hel mil nedanför berget, ty på sjelfva

Avatcha kan man, vid denna årstid, icke på stället

se sjelfva berget.

Hvilken mödosam dag för att få se något som
man ändock i sjelfva verket icke ser ! Och då vi nu

segla bort på vikens gröna vatten, huru herrligt att

derifrån se det blå bergets snöklädda sidor och den

uppstigande röken! Farväl, du leriga, snöiga, ceder-

klädda, klippiga siberiska kust! och farväl, I kuria-

ker, vackra karlar, hvilkas porträtter jag medför i

min portfölj!

'^Tillbaka till Qveen Charlottes^"', yttrade kapte-

nen, i öfverensstämmelse med vårt aftal.

'^Nej stopp! det är ett tillägg i kontraktet", in-

vände vår sakförare Simms. "Vi ha betingat oss att

få se ryska hufvudstaden Petropetrovsk, och dit måste

ni föra oss; först derefter vilja vi segla till Qveen

Charlottes, men icke förr. Vi fyra betala ju trettio

dollars hvardera för den resan!"

"Jag kan icke", genmälde kapten Pasto. "Jag

har visat mina dokumenter för er alla, och jag ri-

skerar min assurance om jag går åt annat håll."

"Bagatell med assurancen", påstod Simms. "Vi

öfvertaga assurancen, vi, och bättre säkerhet får ni

icke i hela verlden. Tag fram vårt kontrakt!" Det

skedde, och inom några minuter var dera påtecknadt

följande tillägg:

''Codicill skrifven vid kusten af Kamtschatka.

Vidare är öfverenskommet att föra Sally-Amie till Petrope-

trovsk, och derifrån till Qveen Charlottes Sund utan risk. Mat

ombord och negern såsom förut med fri frakt.

/. Pautding, L. Simms, J. Stevens, G. Catlin, Pasto, kapten

på Sally-Anne."
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De trettio dollars erlades af oss hvardera, och

fartyget fick kursen till Petropetrovsk. ''Nå T yttrade

nu kaptenen, "när jag nu hör att det är allvar, så

går jag dit ni önskar; emellertid afgör ni saker qvickt,

m:r Simms. Jag tycker om sådant; jag var i Mis-

souri tio år attorney. Jag förspillde icke mycken
tid med att sköta min tjenst. Jag har tre gånger

varit ordförande i lynch-domstol, och undertecknade

tre dödsdomar på en halftimma. Korthet är lifvet

och styrkan i göromål och företag, och när jag vet

att jag är på rätt väg stadd, förlorar jag aldrig nå-

gon tid."

Vi stoppade vårt "tilläggskontrakt" hvar och en

i sin ficka, och kaptenen gick upp på däck, tydligt

besluten att efter hokstafven utföra hvad som stod

aftaladt i det dokument som han nyss tagit till sig.

Emellertid hade Petropetrovsk allt för litet in-

tressant för oss alla; kaptenen hade inga affärer der,

och "guldprospecting" kunde icke der komma i fråga.

Jag hade likväl för egen del förmånen af att få se

några Eskimåer och några Athapascas, som dit-

kommit af tillfällighet. Jag tog många teckningar

af dem.

Mina guldlystna kamrater blefvo otåliga under

de fyra dagar vi tillbragte här, och alla, kaptenen

inberäknad, längtade efter gynnande vind för att

segla utåt kusten till Qveen Charlottes.

Nu återstod en granskning af papper, tillhö-

rande mina kamrater, hvilka tycktes icke lörut va-

rit väl underrättade om föremålet för deras eget

stora syftemål och de anledningar som framkallat

deras beslut.
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^^Catlin!'^ sade mig Stevens en dag då vi sutto

till bords; ^^ni måste känna alla våra planer innan

vi resa vidare." Man uppläste nu en mängd bref

för mig, deribland ett från en broder till Stevens.

Han bodde i New-Orleans, men hade, några år förut,

af en skeppare hört sägas ungefär följande:
''Efter ett olyckligt skeppsbrott i Qveen Char-

lottes Sund hade han, berättaren, och en annan sjö-

man lyckats komma i land på en slät strand; der

hade de, alldeles utmattade, sökt sig fram till en

indianby, der folket brukade stora träklotsar i läp-

parne, och der man tog särdeles välvilligt emot de

skeppsbrutna.
"De qvarblefvo der i två hela år, hvarefter be-

rättarens kamrat afled, och den andre sjelf, som nu
omtalade händelsen, fick tillfälle att, med ett parti

bland indianerna, gå till Nutka Sund, der han kom
ombord på ett skepp som seglade till Panama."

Det mest öfverraskande och det enda som an-

togs vara af värde i denna berättelse var en förvå-

nande beskrifning på stycken och massor af guld,

som berättaren sade sig hafva sett i Nayas-indianer-
nas ego, och ibland dessa guldstycken "ett som till-

hörde höfdingen, och som var stort som ett mans-

hufvud, och så tungt, att det var det mesta som en

karl förmådde lyfta".

Hvilken retelse för en epidemi eller en smittal

Hvilken skulle väl icke angripas af guldfebern vid

sådana underrättelser!

Det saknades likväl all uppgift om sjelfva stäl-

let, der denna underbara upptäckt varit gjord. Det

förklarades icke bestämdare än att stycket tillhörde

en af höfdingarne, och att det befunnits ibland Nayas-
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indianerna, på slättlandssidan af Qveen Charlottes

Sund, som är betydligt öfver hundrade mil långt

utåt kusten, och icke mycket mindre i sträckning

inåt landet.

Men guldfebern har egenskapen att minska af-

stånden och att lösa de kinkigaste svårigheter. Man
sade mig att ju ^^sådana ytterst märkvärdiga stuffer,

som den ifrågavarande, nödvändigt måste vara kända

i hela orten, så att man borde med lätthet kunna

leta sig fram till trakten; likaså borde stället, der

de voro tagna, lätt kunna påvisas af indianerna'"'.

"Sådant behöfva vi, Catlin, men icke guldsand; lik-

väl må ni lita på att vi taga både det ena och det

andra."

Min förträffliga helsa och frihet från guldfebern

tycktes i någon mån kyla den feber som rasade om-

kring mig, i stället att underblåsa den. Jag tillät

mig säga dem: "Gentlemen! jag skall följa er på

hvarje expedition som I ämnen företaga i det inre

af det intressanta landet. Der finnas många före-

mål som jag hört omtalas, och som intressera mig.
Men här är en annan betänklighet. Är det er be-

kant, att hela det landet och dess folkstammar i

femtio år varit underlagda Hudson-Bay-Kompaniet,
der det finnas lika ifriga guldletare som I sjelfva?

Kompaniet har sina handelskontor öfverallt ibland

infödingarne, och om det kommit till eder kunskap
att så rika guldtillgångar der finnas, måste samma

kunskap väl också kommit Kompaniet tillhanda, om
en sådan guldrikedom verkligen skulle finnas hos

Nayas-indianerna? Jag säger icke detta för att gÖra
eder modfällda; ty jag vill landstiga tillsammans

med er, och använda hela min förmåga för att bi-
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träda er med att upptäcka de märkvärdiga skat-

terna.^^

Efter tre dagars lycklig segling anlände vi till

Sundet, och då vi nalkades kusten, sågo vi röken

ifrån en indian-by. Då vi kommo nära, sågo vi af

byggnadernas tak att vi voro i sigte af ett bland

Hudson*Bay-Kompaniets faktorier. Alla yrkade nu,

äfvensom jag medgaf, att man borde segla längre
ned utför kusten, för att landa vid någon bland de

byar som vi sett ifrån sjön vid vår bortresa till

norden.

Mina kamrater syntes högeligen öfverraskade af

min underrättelse om Hudson-Bay-Kompaniet och

dess inflytelse i dessa länder. De började befara att

kunna träiffa motståndare af mera hinderlig natur

än som man kunde vänta sig af infödingarne, om de

vore lemnade åt sig sjelfva. De närmade sig till ett

land, hvarom de förut haft alldeles för liten känne-

dom, och som de trott komma att med sina skatter

ligga alldeles öppet för deras räkning.

Jag förklarade dem så noga jag kunde, hvilket

omfattande inflytande Kompaniet hade på hela om-

rådet ifrån Klippbergen ända till Stilla oceanen; —
det stora antalet af dess faktorier; att en eller flera

af dess tjenstemän sannolikt funnes i hvarje indian-

by, samt att de icke skulle förblifvit i okunnighet
om de stora guldfynden eller de rika grufvor, der

dessa blifvit hemtade.

Mina påståenden och mina råd afhördes i bör-

jan med otålighet, men slutligen emottogos de med

tankfullhet, då jag förnyade mitt löfte att följa dem

och göra allt hvad jag kunde för att söka befordra
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deras uppsåt, så länge någon skymt af sannolikhet

återstod.

Vi styrde inåt, och mot skymningen och natten

kommo vi in i en djup vik, skyddad af höga och

tvärbranta klippor. Sally-Anne fällde ankaret, och

qvarblef der till följande morgon. I soluppgången,
och innan jag kommit upp på däck, hörde jag Cae-

sar tala och skratta högljudt under blandade ord af

engelska, spanska och lingva geral, allt mycket fort.

Det blef mig tydligt att vi hade främmande ombord.

Guldsökarne sofvo, men jag gick upp på däck, der

jag fann fördäcket fullt af infödingar, och dubbelt

så många omkring skeppet i deras målade kanoter.

Färsk och torkad lax i stort öfverfiöd, samt ostron

och frukter, allt ämnadt till byteshandel. Kaptenen
och kocken hade full syssla med att samla proviant,

medan Caesar, ett hufvud högre än alla de andra,

stod som en modell, med solen skinande på pannan
och de hvita tänderna, stoltserande med bössan på
armen. Förgäfves försökte han att med sina många
språk anknyta ett samtal med den grupp som om-

gaf honom. För första gången fann jag honom låta

sin stämma tystna.

Allas ögon voro emellertid rigtade på honom.

Vildarne syntes öfverraskade vid hans åsyn, och der-

efter af hans förlägna utseende då det icke lyckats
honom att göra sig begriplig eller sjelf förstå något
af hvad de talade. Man såg likväl att den glän-
sande Caesar var deras lejon. De gingo fram till

honom och skakade hans hand. När nu språket icke

hjelpte honom, började han teckna, hvari han var

mästare. Besynnerligt nog är teckenspråket också

lika inom alla stammar i både norra och södra
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en temligen dräglig tolk.

'^Det är ett besynnerligt folk, de der T yttrade

han; "men jag anser dem vara mycket godsinta, så

att massa väl må gå i land till dem."

"Ja, Caesar, vi skola gå i land här, eftersom mina
kamrater också ämna sig landstiga."

Skonerten låg några hundrade alnar från land.

Ingen by kunde upptäckas, men det oaktadt fram-

kommo ständigt nya nätta och hoppande kanoter

emellan klyftorna på stranden, som var skyld af

öfverhängande grenar af cedrarne, samt ogenomträng-

liga massor af rhododendron af flera färger, hvita,

röda och purpur. Kanoterna utgjorde en mycket

prydlig och dansande flotta omkring oss.

Fastän jag hade hört dessa båtar omtalas, äf-

vensom den skicklighet med hvilken de fördes, hade

jag likväl icke kunnat göra mig en redig föreställ-

ning om dem. De plumpa farkoster, med hvilka jag

hade färdats på Amazonfloden och Xinga, kunde icke

gifva mig en aning om de lätta målade gondoler,

som nu hoppade invid skeppet. Urhålkade ur stora

cederblock, voro de ädelt formade, lätta, färgade med
alla färger, likasom de ofvanom båtkanterna synliga

skuldrorna på deras roddare.

Likasom en hop getter klättra uppåt klipporna,

hoppade och lekte dessa båtar med de svällande vå-

gorna i alla rigtningar inför oss, och folket tycktes

röra sig såsom de skulle sprungit på ett däck. Årorna

voro tecknade med samma figurer som sjelfva bå-

tarne, och folkets klädnad, när de buro någon så-

dan, hade lika teckning, och alltsammans tycktes
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böra betraktas såsom hörande till ett och samma

hieroglyfiska system.

Under det att gruppen stod församlad omkring

oss, uppkom hastigt vår lagkarl Simms, och utro-

pade förskräckt:

"Herre Gud! Catlin! vi äro fångnaP

"Nej", svarade jag, "vi äro här ibland vänner,

som emottaga oss på det välvilligaste sätt, och det

är skada att ni och Paulding och Stevens gå miste

om er andel i denna välvilja. Vi äro midt ibland

Nayas-indianer, och deras största by ligger alldeles

midt för oss."

"Hållah ! kom upp, kamrater !" ropade Simms till

de andra två, sjelf lutande sig ned i kajuttrappan.
"Kom upp; I kommen eljest att förlora något!"

Halfvakna och med missförstånd om det sista

ordet, skyndade kamraterna modigt uppför trappan,

men väpnade med sina gevär, emedan de sett en

skymt af indianerna genom skylightet. De hade icke

heller glömt revolvrerna. Simms sprang emot den

ene, och jag emot den andre, så att vi kunde af-

styra blodsutgjutelse, som var ganska nära att före-

falla.

Indianerna, som voro obeväpnade, flydde fram

till fören af fartyget, och en del sprang öfver bord.

Det var icke underligt, då de fingo se de båda half-

klädda och påtagligt uppretade männen springa upp
med lyftade gevär och en allt för tydlig krigisk

afsigt.

Jag utsträckte min öppna hand öfver och åt in-

dianerna, och gaf dem tecken att komma tillbaka,

sedan Simms och jag lugnat våra hetsiga kamrater,
då Caesar, likt kolossen på Rhodos, ställde sig emel-
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1ig engelska åt de båda riddarne antydde att allt-

sammans var ett missförstånd.

När det lilla uppträdet var afstilladt, började

nya grupper af infödingar stiga ombord, och slut-

ligen också ett hälft dussin qvinnor, hvilkas ögon
voro rigtade på Csesar, hvarvid han började lova upp,
såsom han brukade bland Muras, Connibos, Chetibos

och andra stammar vid Amazonfloden.

Han var af naturen en förfärlig kurtisör, och

nu lifvad af dessa skönheter, som ofta voro hälft

eller till trefjerdedelar nakna, befanns han ofta på

smygvägar i mörkret och utan all kontroll.

Många tillfällen visade mig att han hade stor

sympati för flickorna, och det besynnerliga utseende,

som en af dem hade, föranledde honom att ställa

följande yttrande till mig:

"Jag fruktar att den der stackars flickan må
lida mycket af den der läppens beskaffenhet!"

"Ja, Csesar, det är synd om henne; ty, för att

döma efter hennes öfriga dragt och hennes sätt att

vara, tyckes hon vara en mycket nätt flicka."

Kocken hade nu serverat vår frukost. Csesar

deremot och besättningen roade infödingsskocken på

däck, medan vi drucko kaffe, och öfverlade om hvad

vi skulle i dag uträtta då vi kommit i land.

Csesar hade fått veta att byn låg straxt innan-

för närmsta udde. Kocken uppmanade infödingarne

att återvända till byn, hvarjemte det sades dem att

vi skulle komma efter till dem.

Vi begåfvo oss åstad omkring kl. 9, väpnade
allenast med våra revolvrer, hvaremot vi lemnade

våra bössor qvar ombord. Csesar bar min portfölj
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på ryggen och liade stutsaren i ena handen. Vi

stego i båten alla sex (kaptenen inberäknad) och

kommo lyckligt i land, der vi ledsagades till byn,

som låg innerst vid en liten vik, ett eller annat tusen

alnar ifrån sjelfva stranden.

Infödingarne voro genom sina kamrater under-

rättade om vårt besök, och hade fördenskull samlat

sig; deras höfding, en man med anseende, satt i sin

wigwam med sin pipa, färdig att emottaga oss. Vi

blefvo bjudna att sätta oss ned på mattur som ut-

breddes på golfvet, hvarefter fredspipan gick om-

kring. Det är den första ceremonien vid alla sådana

tillfällen. De indianska hundarne (som äro hälft

vargar, och som här funnos till ett antal af några

hundrade), följde efter oss och fyllde chefens wig-.

wam, der de tillställde ett förskräckligt oväsende

med tjut, skällande och morrande. Den vaktpost,

som höfdingen ställt vid ingången, för att afhålla

alla icke kallade gäster, spände bågen och genom-
sköt den närmaste utaf skocken. Då tystnade ho-

pen och skingrades af qvinnorna, som slogo dem

med sina åror.

Vår belägenhet var besvärlig, då vi icke hade

någon tolkning annorlunda än hvad jag och Caesar

mimiskt kunde antyda efter hvad vi lärt af tecken-

språket i Missouris dal och södra Amerika. Emel-

lertid åstadkommo vi en öfverensstämmelse i all-

mänhet, och erforo att höfdingen sändt bud till en

annan by, icke långt derifrån, för att få en riktig

tolk, och som förmodades komma på mindre tid än

en timma.

Jag tillstyrkte mina kamrater att icke säga nå-

got om ändamålet med deras besök i landet; isyn-
Sednaste Strö/tåg. 5
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nerhet att man borde afvakta tolkens ankomst, då

det kunde, utan allt missförstånd, bli tydliggjordt.

Under tiden borde vi icke underlåta något som kunde

väcka uppmärksamhet och framkalla ett vänskapligt
intresse.

"Godtr inföll Simms, "gör början, du, med dina

målningar !"

Jag ropade på Csesar, som just då tagit af sig

portföljen. Han kom till mig med den, och jag öpp-

nade den för höfdingen, satte mig vid hans sida och

sökte förklara teckningarne. Det var en tänkande

man med mycken värdighet. Han visade ingen öf-

verraskning, men likväl ett allvarligt intresse för

saken.

Jag visade honom porträtter af flera höfdingar

från länderna kring Amazonfloden, äfvensom af Sioux,

Osager och Pawnees, och slutligen upprullade jag

ett porträtt af min Csesar i kroppsstorlek. Nu kunde

han icke längre hålla sig allvarsam, utan brast ut

i ett det mest högljudda gapskratt. Derpå vände

han sig till Caesar, som satt längre bort, och räckte

sin hand åt negern, som också genast fattade den.

På tecken af höfdingen satte han sig också ned vid

dennes sida.

Porträttsamlingen väckte sådan uppmärksamhet,
att några underhöfdingar inkommo i rummet och

togo plats der. Höfdingens wigwam var tudelad och

hade på det dertill gjorda förhänget ett slags dörr,

som nu drogs åt sidan, då två qvinnor och en ung
man kommo ut från det inre rummet, satte sig på

golfvet och började taga porträtterna i ögonsigte.

Den ena qvinnan var höfdingens hustru, den andra

var hans dotter, en ogift flicka.
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Caesar satt nu och betraktade en af de män som

sutto nära honom, och hade ett trästycke i under-

läppen
— likasom också höfdingens dotter bar sådan

prydnad.
^'Csesar!" sade jag, "här äro flera som hafva ondt

i läppen.'^

Jag genombläddrade min portfölj ånyo till allas

förundran, och då Caesars bild framkom, blef det

åter en skrattsalfva. Allas ögon vändes till ho-

nom; han vände sig litet åt sidan och hviskade åt

mig: "Nu skäms jag värre än någonsin förut i hela

mitt lif." Men sedan han repat så mycket mod, att

han kunde åter upplyfta hufvudet och såg sig om-

kring, sade jag till honom: "Caesar, ditt porträtt har

botat de sjuka läpparne." (De prydda personerna
hade nämligen uttagit träskifvorna ur läppen för att

kunna obehindradt öfverlemna sig åt skrattlusten.)

När Caesar varseblifvit att träbitarne voro borta,

men också skrattandet var förbi, insattes prydnaderna
åter. Då förklarade han att han icke visste hvad

man nästa gång skulle komma att göra.

Jag kände förut detta besynnerliga och oförklar-

liga bruk, men mina kamrater voro lika okunniga
derom som Caesar, så att de betraktade det med lika

stor förvåning som han. Jag bad dem att icke låtsa

om hela saken till dess att vi finge till oss tolken,

då vi snart skulle få fullständig förklaring öfver

denna sak.

Min uppmärksamhet fastades nu vid en vacker

mantel som höfdingens dotter bar. Den var gjord
af bergfårs ull och hundhår, märkvärdigt tecknad

med spunnet garn af åtskilliga vackra färger, så

anbragta, att de formerade de mest excentriska figurer.
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Den liacle en bård af 18 tums bredd. Arbetet hade,

berättade man, sysselsatt tre qvinnor ett helt år,

och dess pris var fem hästar.

Den tobakspipa, som höfdingen lät cirkulera,

hade fjorton tums långt hufvud, och var gjord af

sten, svart och fint polerad. Det hela utgjordes af

en grupp figurer, dels menniskor, dels djur, ganska
sinnrikt skurna och blandade om hvarandra.

Jag såg många pipor af samma ämne, och för-

skaffade mig också några. De excentriska tecknin-

garne på dem, likasom på infödingarnes kläder, ka-

noter, åror, ben, äfvensom på deras ansigten och

kroppar, voro specielt tillhörande deras stam, skilj dt

ifrån allt hvad som förekommer hos andra stammar

på fastlandet.

Samma besynnerliga tecken ses på deras ske-

dar, skålar, krukor och stridsklubbor, deras lerkärls-

arbeten — som förekommo i stor mängd — och på
allt annat som de tillverka. Det synes vara ett hie-

roglyfiskt system, som ännu icke är förklaradt, och

som bör vara intressant för etnologen och archseo-

logen.

I stället för de dumma och vidskepliga farhå-

gorna och inkasten emot porträttering, som så all-

mänt mött mig i Amazonflodens dal och på många
andra ställen i södra Amerika, svarade min kloka

värd på min tillfrågan derom:

'^Ja, om ni finner någon af oss värd en så ut-

märkt ära, och någon tillräckligt vacker, så vilja vi

gerna låta oss porträtteras.'^

'^Godtr sade jag, och befallte Caesar hemta färg-

lådan från fartyget. "Jag skall börja ert porträtt på

eftermiddagen', tillade jag.
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'^Catlin!'' anmärkte nu Simms, 'du tar alltid för-

steget utaf oss!''

^'Betyder intet", svarade jag. "Nu är jag just på

rätta vägen. Jag känner dessa folkslag bättre än

I andra. Först skola de känna sig roade och be-

mötta med höflighet. Det sednare vill jag nu visa

höfdingen, och denna höflighet kommer oss sedan

alla till godo. Jag vill vinna hans välvilja först för

gemensam räkning, och när tolken kommer, kunnen

I andra framhafva edra särskilda anspråk, hvar och

en efter sin bästa förmåga."

Eftermiddagen kom, min målningsappareil var

hemtad ifrån fartyget, och höfdingen satt för mig.

Hans älskliga dotter satt bredvid honom. Han ytt-

rade nu att han älskade sin dotter hjertligt och all-

tid plägade hafva henne nära sig; det kunde ju också

nu gå an att få båda på samma målning. Mitt svar

blef att det vore så mycket bättre; hans önskan var

i detta fall naturlig och ädel.

Fåfänga träffas lika öfver hela verlden, vare sig

i vilda eller civiliserade samfund. Det vackra fram-

står vid porträtteringen, antingen det är med krino-

lin i läpparne eller kring höften — och det ena är

icke bättre eller sämre än det andra —
;
om man

har ringar i öronen eller i näsan är lika.

Natten kom, och jag återvände ombord med min

målning. Då anmärkte mina kamrater ännu en gång
att de alla blefvo ställda i bakgrunden för min skull.

Men jag svarade dem såsom förut att jag ju förde

dem an ehvar de komme för att vistas, längre eller

kortare tid. För öfrigt skulle jag, följande dagen,

inleda ett samtal med chefen, förmedelst tolken, vid
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livilket tillfälle de med all lätthet kunde befordra

sina planer.

Vinden kastade om under natten och blef farlig,

så att man kunde komma att bli drifven på land;
fördenskull måste kaptenen lyfta ankar och sätta

till seglen. Han gick nu tvärtöfver sundet och sökte

lä under Qveen Charlottes ö; men då vinden åter

följande dag ändrat sig, återgingo vi till vår förra

ankarplats midtför byn.

Infödingarne voro i massa på stranden och emot-

togo oss med glädjerop; en mängd af deras kanoter

halkade fram omkring fartyget under det att anka-

ret fälldes. Ur en af båtarne uppsteg den ofvan-

nämnde tolken, som blifvit ditskickad af höfdingen.
Det var en ung fransman, vid namn Frenié, som var

anställd vid pelshandels-kompaniet, och som bemötte

oss med utmärktaste höflighet.

Vi erhöllo snart af honom underrättelser om de

många stammar som bo på denna kust, dit Kompa-
niets handelsaffärer således befunnos utsträckta. Höf-

dingen hade sagt honom att jag målat porträttet, men
att det blifvit medtaget ombord; det upptogs nu, och

hr Frenié var mycket belåten med arbetet, höll upp
det öfver relingen och visade det åt indianerna som
rodde omkring oss.

Caesar var på stället med min portfölj och gjorde

sig i ordning att framkalla vidare uppmärksamhet.

Jag tillsade honom att öppna portföljen. Under be-

traktandet frågade hr Frenié om mitt namn. Jag
skref det med penseln, och han förklarade mig då

att mitt namn varit honom mycket bekant redan för

tio år sedan, samt att det icke fanns någon enda

person hvarken vid Kompaniet eller bland indianerna
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mellan Klippbergen och Stilla oceanen som icke hört

det nämnas, äfvensom man väl kände den samling,

jag gjort, men att han icke väntat finna mig på denna

trakt, der han trodde att jag icke förut vistats.

Han helsade från höfdingen, som väntade mig
och mina kamrater till middag, och att vi skulle

röka tillsammans på eftermiddagen, äfvensom att

man till aftonen hade i ordning en ''medicin- dans'\

Simms medgaf nu att allt gick bra, och trodde att

man icke borde vidröra guldfrågan förrän festlighe-

terna voro förbi.

Snart voro vi alla i land, med undantag af kap-
ten Pasto och besättningen, ty han befarade att en

plan kunde finnas hos infödingarne att möjligen sätta

sig i besittning af fartyget, om alla ginge i land.

Jag var nöjd med hans beslut, helst de nu väntade

folksederna hade föga intresse för honom såsom blott

sjöman.
Då vi nalkades byn, möttes vi af en stor hop,

hvarvid de — helst qvinnorna — fäste mesta upp-
märksamheten vid Csesar, som gick rak och stor

midt ibland dem, med portföljen på ryggen.

Mängden syntes mig vara allt för stor för den

ena byn, hvilket gaf mig anledning att fråga tolken

härom, och han uppgaf då att ryktet om vår hit-

komst hade spridt sig vidt omkring, samt att berät-

telsen om den tillämnade medicin-dansen lockat en

stor myckenhet ifrån byn Jauma, äfvensom att långt
flera kunde väntas.

"Sårade läppar" började nu samlas omkring Cse-

sar, som aftagit portföljen och nu bar den under

venstra armen, så att han hade den högra ledig till

meddelanden genom teckenspråket. Han var påtag-
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ligen dagens lejon. Jag bragte honom likväl så fort

som möjligt in i höfdingens wigwam, der jag ställde

honom till dennes ordres.

Mijia kamrater fingo tillräcklig sysselsättning
med folksamlingen, under det att jag tecknade två

andra porträtt. Dagen förflöt och på aftonen satte

vi oss ned till en måltid i höfdingens wigwam. Mål-

tiden och rökningen upptog oss en stund efter mörk-

rets ingång, då ett dussin eller kanske flera flam-

mande bloss kommo, förda af personer, som, sjun-

gande, skällande och tjutande, nalkades huset, och

framför detsamma började en dans.

Om man skulle säga bizarr, så vore det ett svagt

ord för att beteckna den rörliga befängdhet som nu

syntes. Caesar var icke ibland de dansande, men
stod på sidan om dem, idel betraktande. Jag fruk-

tade på allvar att jag här kunde förlora honom, till

följd af de hysteriska skratt som under den yttersta

hänförelse störtade fram ur hans breda mun.

Femton eller tjugo personer
— endast karlar —

voro de handlande i detta upptåg. Alla voro de

maskerade och derjemte utklädda i drägter af den

besynnerligaste smak. Många bland åskådarne voro

likaledes maskerade och utklädda.

Dansens ledare, en medicin-man, den tokigaste

bland de tokiga, var ''honungen öfver de vilda halko-

ne,rna^\ en annan var ^''konung öfver skälinarne^\ en

var ""kafiinernas doktor''\ en fjerde ''\ljefvulens b7'ode7'''\

en femte ''\len som gjort åskan'\ vidare ''"'den hvita krå-

kan'\ ''^björnen som ströfvao' om nattenP^ '''^Caribus ande^\

o. s. v., så långt namn på djur och fåglar räckte

till att använda.
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De dansandes masker voro rätt sinnrikt upp-
funna. En del af dem har jag erhållit och förvarat.

Några voro af trä, utkarfvade så att de noga följde

ansigtets former, och voro fastade vid personen för-

medelst skinnremmar som voro fastade på maskens

insidor och derifrån instuckos i mungiporna, der de

fasthöllos med tänderna, så att äfven rösten dervid

alldeles förändrades — således ett fullkomnande af

maskeringen, som kunde tagas till rättelse för civi-

liserade personers likartade upptåg.

Utom det sinnrika i form och uttryck hos dessa

masker voro de också alla målade i hvarjehanda

färger, och med fantastiska teckningar. Dessa ma-

sker, med undantag af dem som tillhörde dansens

förman, voro alla gjorda med härmning af folkbru-

ket att bära en träskifva i nedre läppen.
Bruket att maskera sig och anställa maskerad-

danser tillhör icke särskildt Nayas-indianerna, ty jag
har sett dylika både i norra och södra Amerika.

De stora träskifvorna i underläppen brukas all-

männast af qvinnorna, ehuruväl bruket också före-

kommer hos synnerligen behagsjuka karlar. Också

är det icke allmänt ens hos qvinnorna, och äfven de

hafva icke grannlåten insatt annat än vid högtidliga
tillfällen. I all händelse uttagas de vid måltider

och om nätterna, äfvensom då sqvallret skall lemnas

fritt, ty med blocket isittande kan man icke uttala

alla ord.

Läppens genomskärning göres tidigt i barndo-

men, och skärningen hålles öppen under hela lifs-

tiden, men den märkes knappast då trästycket är

urtaget.
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För att insätta skifvan intryckes venstra han-

dens tumme kraftigt i öppningen, vid sidan af högra
handens tumme, hvarefter skifvan intryckes med de

andra fingrarne, under det att tummarne tagas der-

ifrån.
|

Dagen efter ståten sysselsatte jag mig uteslu-

tande med att måla, under det att Caesar förevisade

teckningarne och höll föreläsningar öfver dem så

godt han kunde. Mina kamrater samtalade med tol-

ken om guldkorn och klimpar. Så vidt jag erfor, |

var resultatet af samtalen att ett parti guldsökare, j

tvänne år förut, hitkommit ifrån Californien, sedan

de hört vidunderliga beskrifningar om de guldplant-
sar som skulle finnas hos infödingarne, men att

dessa personer, efter befallning af Hudson-Bay-Kom-

paniet, måst lemna landet, och att det skett i stor

brådska. Vidare uppgafs nu, att visserligen guld
hade funnits i indianemas händer, men att det varit

hemtadt långt ifrån stället, nära till bergstrakten,

vid stranden af en stor flod (antagligen Frazers flod, |

der man nu sednare upptagit de rika grufvorna).

Grufvorna vid Frazer River blefvo just vid denna

tid upptagna. Mina kamrater ansågo nu bäst vara

att återvända till Victoria och följa de dit afgående

grufarbetarnes spår.

Detta beslut föll sig synnerligen lämpligt för
]

vår skeppskapten, hvars tid var dyrbar, och risken

icke obetydlig att ligga för ankar här på kusten.

Victoria var på den tiden en liten plats med fyrtio |

eller femtio hus. Den var nu vår första bestämmelse
;

och, om vi skulle uppehålla oss en eller par dagar
i byarne Hydas och Bella Bellas på kusten, skulle

vi ligga säkra till ankars vid Smiths Inlet, som är ;
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beläget midt emot norra udden af Vancouvers-ön.

Den traktens kuster voro bebodda, såsom man såg

af röken från boningarne, och man behöfde icke

lemna fartyget för att få se infödingar. Vi voro alla

tider på dagen omgifna af kanoter, som kilade fram

invid fartyget. Ofta lät kaptenen dem komma om-

bord; de utgjorde allmännast en usel, nästan naken

och smutsig hop, som hade fisk och ostron att af-

yttra i byte mot rhum eller hvad de eljest kunde

erhålla. Ibland dessa voro Skidegates, Stickeens, Bella

Bellas, Hydas och af åtskilliga andra stammar, som

bo på kusten eller på grannskapets öar. Några ibland

dem voro platthufvud.

För mig var det likgiltigt om de voro platthuf-

vud eller ej. Jag samlade deras porträtter under

ett par dagars tid, under det att Caesar höll sam-

qväm med dem på alla språk och roade dem med
att visa teckningarne. Hans föreläsningar höllos på
en blandning af engelska, spanska och lingva geral,

hvarvid de lärde precist lika mycket som af en pa-

pegojas läten.

Mina reskamrater funno obegripligt huru jag
kunde sitta två hela dagar utan middag, blott för

att måla fula infödingar. De fördrefvo sin tid i ka-

jutan under kortspel med kaptenen. På tredje nat-

ten hissades åter seglen för utgång ur sundet och

vidare segling till Victoria, som på sjökortet visade

sig vara en helt liten seglats.

Morgonen kom och dermed frågan : hvar befinna

vi oss? Icke voro vi i Victorias hamn, ej ens nära

deråt, men deremot i sigte af Nutka-ön, der vi varit

förut, på vestkusten af Vancouver. Dess resliga och

smala tallstammar och klippspetsar urskiljdes tyd-



108

ligt! Hvarför voro vi der? Det visste vi icke, så

framt icke kaptenen med skäl fruktat att, vid vin-
|

dens dåvarande beskaffenhet, våga en färd till sun-

det, och att seglingen på öppna hafvet var säkrare

och skulle lemna det hastigaste resultatet.

Två dygns resa bragte oss omkring södra udden
af ön och in i Juan de Fucas Sund, der vi styrde
mot kusten rätt midt emot Victoria. Vi hade likväl

gått något för nära, så att, då ebben kom, vår Sally-
Anne skrapade mot sanden och tog en gir, samt

sköts litet längre in för hvarje våg. Hon skuffades

och skuffades inåt, till dess hon, vid lägsta ebben,

lade sig med bredsidan på sanden i en liten vik

emellan höga och hotande klippor.

*

i

Vi stannade ombord till flodtiden, som upplyfte

oss, men lemnade oss några famnar närmare ön, och

således några famnar närmare Victoria. Enär man

insåg omöjligheten att bringa fartyget närmare Vic-

torias hamn, och vi tillika hade deltagande för kap-
tenen vid vår skiljsmessa, öfverenskommo vi att gifva

honom en present af 30 dollars, och ändock påteckna
ett qvitto att han lemnat oss i Victoria. Vi anmo-

dade några platthufvud på stranden att bära våra

saker. Med deras ledning sträfvade vi fram genom

skogen till Victoria.

När vi kommit dit, funno vi allt i villervalla.

Alla boningar voro upptagna, alla skepp och ång-

fartyg fulla, män och qvinnor sofvo i kärror och

vagnar på gatorna; andra hade ingen plats att sofva

på, endast eldar uppgjorda på stranden eller under

tallarne, der de dansade bort natten i yrande hvirflar.
]

Frazerfloden hade just nu gjort sin debut såsom
j

verldens Eldorado, och det tycktes såsom hade Ca- I



109

lifornien uttömt sig på allt lefvande, menniskor och

lastdjur, äfvensom ångfartyg, allt samladt i Vancou-

vers Sund.

Från grufvorna kommo rapporter nästan hvarje

timma, och allt var i full fart.
^^Stackare den som

blef eftef\ De "himmelska^^ voro också der, med
två sneda sabelhugg och två hål för ögonen. Folk

från Newyork och folk från London och folk från

alla trakter af jorden! Den allsmäktiges hand hade

strött guldkorn och guldsand i sådan ymnighet der,

att det blott behöfdes flitiga händer för att hacka

och gräfva och sopa, och lasta fickorna med skatten.

Midten af denna röra var just en plats för mina

reskamrater. Deras: "Gud vare med dig! Gud väl-

signe dig, Catlin!'^ var allt hvad jag hörde af dem
då de försvunno, och allt hvad jag kan säga om

dem, så framt jag icke längre fram kommer i till-

fälle att åter inhemta någon underrättelse om dem.

De stackars indianerna som lefva på Vancouvers-

ön, i grannskapet af Victoria, och som alla höra till

platthufvudenas familj, tycktes förskräckta, och flyt-

tade sina bostäder inåt skogarne.

Man kan lätt inse att min ställning icke var

behaglig, midt i denna epidemi, sedan jag sjelf en

gång lidit af guldfebern; fördenskull aflägsnade jag

mig snart derifrån, och tog Caesar med mig på en

Francisco-ångbåt till Astoria, och derifrån, med en

annan, till Portland, hufvudstationen för farten på
Columbiafloden.

Denna lilla och lifliga början till en stad har

framför sig utsigten till betydlig tillväxt och storhet.

"Dalles" var den nästa, äfvensom för mig den

sista, stationen vid sistnämnda flod. Afståndet dit
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ifrån Portland var fem mil, och jag kom således

snart dit. Detta beryktade ställe, som ifrån urmin*

nes tider samlat omkring sig tiotusental indianer,

genom sin oändliga tillgång på lax, har en stark,

rättare en vild, forss, der floden sammanpressas i

trånga kanaler mellan klippstycken, i hvilkas mel-

lanrum den tröttade fisken söker hviloställen under

sin mödosamma simning emot strömmen, och der

träffas af den ofvanför lurande indianens harpun-
formade pilar och uppdrages på land.

Den färska fisken användes till den dagliga fö*

dan, och den torkade, sparad till vinterförråd, har,

såsom jag nämnde, i otänkbart aflägsna tider varit

en säker tillgång för kringboende stammar. Men
den har också, likt allt annat af värde som tillhört

indianerna, lockat ''den bättre klassens'' lystnad, och

har nu för tiden blifvit "gjord till penningar", under

det att den förre, berättigade egaren får hungra till

döds i åsynen af det som var hans, och som han

förlorat, och i ett land der för öfrigt icke finnes nå-

got medel till uppehälle.

FJERDE KAPITLET.

Platthufvud-Indianerna.

Vid denna tid rasade också en annan epidemi,

ej mindre förödande än den som härjade det land,

hvarifrån jag nyss kommit. Det var korstågen från

Klippbergen, tvärt öfver dem, till Oregon, i vagnar,

oxkärror, dragkärror, som genomgräfde gräsfält och
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bergländer med djupa grafvar af hjulspår, och vid

sidorna af stråten strödde skeletter af oxar och hä-

star, och brustna vagnar och öfvergifna bohagsting.

Större delen af denna olyckhga och nästan fa-

natiska pilgrimsfärd passerade bergskedjan vid det

så kallade "Södra passet'^ d. v. s. söder om de fruk-

tansvärda och ogenomträngliga, dubbelt på hvaran-

dra upptornade klippkäglor, der Salmon River-berget

korsar Klippbergens sträckning, och öfver, eller ige-

nom, dessa berg sträcker sig ned genom Shoshoni-

flodens dal till Columbia.

Då jag af några bland de sist ankomna pilgri-

merna hört uppgiften att Paunch- (Storbuk-) india-

nerna — en gren af Kråk-indianerna —
gått öfver

bergskedjan i norr om Laxflodsberget, och lägrat sig

i Laxflodens dal, nära flodens källor, tog jag genast
det desperata beslutet att uppsöka dem, om icke

omöjligheter lade sig i vägen.

Jag frågade Csesar hvad han tänkte om en liten

ridt till Klippbergen.

"Ja, det skulle just roa mig", svarade han. "Jag

gissar således att massa ämnar sig dit?"

"Ja, om jag kan få en god häst och ett par

dugliga mulåsnor. Det kan likväl icke här åstad-

kommas, men vid Fort Walla-Walla, längre uppför

floden, tror jag att jag kan få köpa sådana."

Jag var nu midt ibland platthufvudena, och så-

ledes hade jag, för ögonblicket, full sysselsättning.

Klatsops, CJdnuhs, Clikatats, Walla- Wallas, Nez Perces

och Spökans utgöra de hufvudsakliga stammarne af

platthufvudfamiljen. I midten af alla dessa vistades

jag, och hade således tillräckligt att göra. Några
bland dessa nedplatta hufvudet på sina barn, andra
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icke, men alla tala platthufvudenas språk eller dia-

lekter deraf.
|

Platthufvudena, så kallade af det besynnerliga
bruket att nedplatta hufvudskålen, är ett af de tal-

rikaste folken, vester om Klippbergen; möjligtvis till

och med det största. De innehafva hela sträckan

ifrån bergskedjan till nedre Columbiafloden, med in-

begrepp af Vancouvers-ön. Den är hel och hållen

en kanot-race, såsom bosatt i ett land, der det icke

finnes andra lifsmedel än fisk. Stammen är delad i

ungefär trettio grenar, som likväl alla tala nästan

alldeles samma språk, och hvilka allmänt — men ge-

nom misstag
— anses för lika så många skiljda stam-

mar. Jag har redan nämnt de förnämsta ibland dem.

Det besynnerliga och orimliga bruket inom denna

stam att nedplatta hufvudskålen, är för det mesta

inskränkt till qvinnorna, men är icke ens bland dem

allmänt. Hufvudsakliga syftet dervid är prydlighet, .

så löjligt man än må anse det. ^

Barnet lägges straxt efter födelsen i sin ho, som

är utkarfvad af en klots, och fastbindes der med lin-

dor, så att det icke kan röra sig. Pannbenet till-

bakatryckes af en spänstig tryckning, som dagligen

fästes vid hons sidor. Emedan benen vid så tidig

ålder äro mjuka, nästan broskaktiga, bli de lätt

bragta till den onaturliga formen, söm efter två eller

tre månader danat sig varaktigt för hela lifstiden.

Genom denna tryckning bakåt tager hufvudet sin

utbildning åt sidorna, till en onaturlig bredd. Om
en sådan vanskaplighet förefunnes utan åtgärd, så

skulle det vara till följd af inre organisationsfel, som

säkert skulle vara åtföljda utaf galenskap, men nu,

då formförändringen uppkommer allenast deraf att
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hjernans delar, utan inbördes rubbning, erhålla ett

annat läge och fullt utrymme, skadas icke de natur-

liga funktionerna. Visst är att platthufvudena icke

hafva svagare själsförmögenheter än andra inom sam-

ma folkstam; och det skulle väl vara en sorglig för-

modan att familjfäder skulle underkasta sina barn

åtgärder, hvarigenom de skulle bli vansinniga.

Nära Fort Walla-Walla förskaffade jag mig, för

första gången i min lefnad, en dräglig häst, en dug-

tig mulåsna för Caesar jemte en pack-mulåsna, för

ett billigt pris, och begaf mig på resa till bergs-
trakten i sällskap med tre unga män som nyligen
ankommit från de östra staterna och som nu färda-

des tillbaka för att möta och bistå sjuka och upp-

tröttnade, som de förut qvarlemnat på vägen. Men
då deras reserigtning, efter fem dagars sällskap med

mig, tog af till höger och genom Snake River Valley,
måste vi åtskiljas, hvarvid jag och Csesar, med en

indiansk ledare, gingo åt venster, så nära som möj-

ligt hållande oss vid den ojemna och förskräckliga
södra stranden af Salmon River, till dess vi, efter

många dagars djupt obehag, ankommo till de lugna
och sköna slätterna och prärierna i Salmon River-

dalen.

Vår ridt och fotresa (ty vi måste ofta stiga utaf

och klättra uppför bergen och dervid leda våra djur)
var sådan, att jag dagligen derunder led, men så

mycket mindre lidit deraf sedan den var öfverstån-

den. På den åttonde dagen af denna plågsamma
färd öppnades utsigten till den mest yppigt grön-
skande och sköna dal som på något ställe i verlden

kan förekomma. På tionde dagen sågo vi en rök
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uppstiga, och under den ett tält af hudar. Jag igen-
kände tältet såsom hörande till Crow-stammen.

Jag var således ibland mina gamla vänner Crows

(Kråkorna), ett folk, hvilkas vackra naturliga former

aldrig blifvit vanställda genom krokig sittning vid

åran, eller ögonen skadade af solskenet på det glin-

drande vattnet, eller hufvudet förklämdt i vaggan,
eller läpparne utspända utaf träskifvor.

Så snart vi stigit af hästarne, och voro omgifna
af en hop omkring oss, blef jag än mera betagen,
vid minnet af de ömkliga vanskapligheter, som nyck
eller skadliga lefnadsvanor vållat på en mängd an-

dra folkstammar, så som vid Vancouver, Columbia-

och Amazonfloderna.

Det var mig en obeskriflig hugnad att se mig
ibland ett slagte sådant som naturen danat det, och

hvilket folk jag längesedan trott att jag aldrig mera

skulle få återse.

Crows (Kråkorna, såsom deras grannar kalla

dem) eller Bellantsé, har jag i ett föregående arbete

beskrifvit. De utgöra sannolikt den minst vansläg-
tade och mest oförändrade del af den ursprungliga
nordamerikanska menniskan. Deras antal, då jag

första gången var hos dem (1832), utgjorde omkring

10,000, som lefde omkring källorna till Yellow River

och i Klippbergen.
Deras traditioner äro mycket rediga. Fordom

innehade stammen hela sträckningen af Klippbergen
och de sköna dalarne på båda sidor om källorna

till Saskatschevan i norr, samt så långt i söder som

berget räcker. Det skulle då varit ända till Pana-

ma-näset.
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De säga att de utgjorde en stor nation före

floden, och att de få som då uppnådde de högsta

bergspetsarne blefvo frälsta, under det att de som

stannade i dalarne omkommo af vattenfloden.

Jag anser dem vara den äldsta amerikanska

stammen, och den enda rätta amerikanska urtypen,

och att de voro de ursprungliga Toltekerna och Azte-

kerna, som, enligt våra historiska uppgifter, nedkom-

mit ifrån berglandet i nordvest och grundlade stä-

derna i Mexico, Palenqve och Uxmal.

De porträtter af Crow-stammen, dem jag uppvisat

i London, väckte denna åsigt hos många bland mina

vänner, till följd af den bestämda likheten mellan

dem och funna skulpterade stenar i Mexico och Yu-

catan. Den ifrigaste bland dessa granskare var den

outtröttlige forskaren kapten Shippard, som ständigt

studerade i British Museums arkiver; äfvenså sade

mig min vän baron Humboldt att saken var af stör-

sta intresse för vetenskapen, och värd att ytterli-

gare studeras.

Dessa flerfaldigade förmodanden, hvartill mina

egna åsigter slöto sig, hafva i många år fasthållit

min uppmärksamhet dervid, och voro den oemotstånd-

liga bevekelsegrund som dref mig att ändra kosa

och uppsöka den skara Crows, om hvilken jag vid

Dalles hört att den vistades i Salmon Rivers dal,

vester om Klippbergen.

Jag var nu der
; jag skall i det följande beskrifva

det som jag hos dem och andra stammar i sydligare
latituder emellan dem och Panama-näset funnit af

den art, att det bekräftar förutsättningen om att de

voro desamma som de i Mexico och Yucatan inflyt-

tade Aztekerna och Toltekerna.
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Den Crow-by, dit jag nu kommit, bestod af un-

gefär fyrtio eller femtio liudtält. Den liade gått öf-

ver Klippbergen till Salmon Rivers källor för att

fånga och torka lax, emedan ingen sådan fisk träf-

fas på östra sidan om Klippbergen.
Chefen för denna stam var blott en underhöf-

ding, med namnet ''Den gula Moccasinen". Det var

en utmärkt klok man, som gaf mig en tydlig, och

utan tvifvel sannfärdig, berättelse om stammens sed-

nare historia, så som han hört den af sin fader och

farfader. Enligt densamma voro Crows ursprungli-

gen boende vid bergen och i dess dalar, der deras

fiender på slättlandet icke förmådde undandrifva dem.

Men sedan hästar börjat finnas på slätterna hade

en. stor mängd af nationen flyttat ned till prärierna,
der de blifvit nedhuggna utaf Sioux-indianerna, af

Svartfötterna och andra stammar, så att Crow-stam-

mens fordna folkrikhet aftog.

Jag blef med verklig godhet emottagen af detta

folk. Höfdingen förklarade mig vara välkommen,
och att de unga männen skulle vårda och ansvara

för mina hästar. Hvad jag här upplefde kunde gifva

ämne för en särskild bok, men jag måste förbigå

det, för att lemna rum åt många andra äfventyr som
sednare tillkommo.

En sak vill jag likväl icke förbigå. Då jag en

gång satt i höfdingens tält, der sex eller åtta män
befunno sig utom höfdingen sjelf, och jag, såsom all-

tid, ville till en början antyda orsaken till mitt be-

sök, öppnade jag portföljen, hvars innehåll med myc-
ken noggranhet, äfvensom stor förundran, betrakta-

des; men då jag tog fram det femte eller sjette por-

trättet i ordningen, uppgaf en af de närvarande ett



117

rop, sprang upp och började dansa och taga de häf-

tigaste skutt, samt skrek
''

Bi-cets-e-cure 1 Bi-cets-e-

GureP (som var namnet på den unga porträtterade

mannen som jag förevisat. Jag hade målat det vid

mynningen af Yellow Stone, tjugo år förut).

Porträttet igenkändes äfven af alla de öfriga.

Alla sprungo upp, skyndade ut ur tältet, och. vidare

omkring r byn, der qvinnor voro sysselsatta med

fisktorkning vid flodstranden; åter tillbaka i wigwam
och utropade sitt ''Bi-cets-e-cure T (en angenäm man).

Jag kände också igen mannen, och steg upp;

för en half minut betraktade han mig skarpt utan

att blinka eller röra en muskel, men utropade slut-

ligen: ''how! howT (ja! ja!) och fattade hjertligt min

hand. Jag tog åter fram porträttet inför honom,

samt bad tolken säga honom att jag "hållit hans

ansigte rent".

Det blef en allmän fägnad. De anmärkningar

som nu gjordes voro rätt roliga, så vidt jag fick

dem tolkade; men mycket gick naturligtvis förloradt

för mig.

Caesar utropade nu: "Jag är mycket säker på

att den der karlen känner er, massa!"

x411a sågo nu på Csesar, som satt något bakom

och påtagligen af de närstående troddes vara en

stor höfding, till dess tolken sade dem att han var

min betjent.

Under detta mellanspel, som fordrade litet för-

klaringar om utbytta känslor emellan mig och "(^en

angencwta mannemL\ hade jag tillslutit portföljen och

började åter der jag nyss slutat, så att jag hunnit

förevisa åtskilliga Sioux och Svartfötter (som voro

mitt värdfolks fiender). Kom så i ordningen en man,
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hvars namn var Ba-da-ah-con-du (Hopparen), och
hvars porträtt jag målat likaledes tjugo år förut på
förr nämnda ställe. Han var en af Crows höfdingar.
Alla igenkände honom, och Bi-cets-e-cure berättade

dem att han varit närvarande då jag målade Hop-
parens porträtt.

Genom tolken lät jag säga dem att mer än

100,000 hvita män sett deras höfdings ansigte, och

att, såsom de nu kunde se, icke det minsta fel der-

vid uppkommit på bilden. Min värd reste sig nu,
och gaf äfven mig tecken att stå upp, hvarefter han

tog mig i sina armar, hvilken vänskapsbetygelse upp-

repades af alla de närvarande.

Under samtal med den ^^angenäma mannen^^ er-

for jag att "Hopparen" nu var död, att han dött snart

efter sedan porträttet togs, samt att många bland

hans vänner trodde att det härrört deraf att han

porträtterades; "men", tillade han, "jag sade dem att

de voro mj-cket oförståndiga, att jag för min del

icke fruktade för det att också jag blifvit målad;
och jag lefver ännu efter 20 år!"

Jag sade dem att intet förnuftigt skäl förefanns

för att en porträttering skulle medföra döden, samt

att ibland det hvita folket nästan alla hafva låtit

porträttera sig, utan att det gjorde dem minsta skada.

De gåfvo sitt jakande härvid tillkänna med "how!

howl" Också var man följande dagen så lugn, att

jag fick "taga skinnet" (såsom de kallade det) af tre

ibland sällskapet, och först den höfding, hvars gäst-

frihet jag åtnjöt.

Jag målade honom då han gjorde sin toilett,

hvarvid han fällde ut sitt långa hår och insmorde

det med björnfett, som hans hustru hällde i hans
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hand ur en skinnflaska. Hon, stackars qvinna, hade

icke rättighet att bära långt hår, utan måste hålla

det afklippt rätt kort, för att icke täfla med mannen

i en så väsendlig prydnad.

Jag har i föregående verk yttrat mig mera om
denna stora egenhet hos Crow-stammen, der mången
karl har tre till fyra fot af sitt hår släpande på
marken då han går.

Men jag måste vara kort, ty min återstående

resa är mycket lång. En mängd andra berättelser

öfver de händelser som föreföllo under mitt tio da-

gars vistande i denna by, spar jag till ett större ar-

bete som snart skall utkomma utaf trycket.

Dagen innan jag afreste kom underrättelse ge-

nom personer, tillhörande Hudson-Bay-Kompaniet, att

ett parti Svartfötter — Crows dödsfiender — beredde

sig till en expedition mot dem ifrån norra sidan.

Stor villervalla uppkom deraf. Man beslöt att möta

dem i ett trångt bergpass, der man egde god ställ-

ning om man blefve anfallen. Jag erfor aldrig hu-

rudan utgången blef af denna sak.

Med en pålitlig vägvisare, som rekommenderades

mig af höfdingen, bröt jag upp för att öfvergå Sal-

mon River-berget till Snake River-dalen — en defilé

som var mycket svår att genomtåga och som förut-

satte en nästan förtviflad beslutsamhet. Det ena

bråddjupet aflöste det andra, med hvassa klippor af

olika storlekar deremellan, nedfallna från snöspet-
sarne på båda sidorna om oss. Vår vägvisare förde

oss riktigt till dem, sof en natt jemte oss, och vände

derefter tillbaka, sedan han gifvit oss instruktion

huru vi skulle bete oss.
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Vi hade öfverflödig provision af torr lax — för

fem eller sex dagars tåg, hvarunder vi skulle hinna

till Fort Hall, ett af Hudson-Bay-Kompaniets fyra

faktorier, i grannskapet af Snake River. Vi hade

kunnat återvända till Dalles på samma väg som vi

kommit, och dermed undgått det svåra problem som
vi nu underkastade oss, men jag hade två skäl som
talade deremot, först att jag alltid i hela mitt lif

haft en ovilja mot att återkomma på samma stråt

som jag passerat, och för det andra att jag hade

en oemotståndlig längtan efter att få gå öfver dessa

palseontozoiska bergsträckor, och att dervid få gran-
ska huru ett en gång formeradt ber^ är upplyftadt
af ett annat som formeras.

Denna bergsträcka, som reser sig i öster och

vester och stryker igenom Klippbergen, som utgöra
"Black-Hills" på östra sidan, anses af geologerna att

hafva varit under hafsytan innan den amerikanska

kontinenten steg upp ur vattnet, samt att hafva blif-

vit ånyo upplyftad genom det att Klippbergen i en

sednare period stego upp under de förra. Huru

sublimt! Ett häpnadsväckande stort berg, som med
alla dess dolda skatter höjer sig ur hafvet upp mot

himlahvalfvet, och derefter sönderfaller i stycken,

som slungas ned i raviner och dalar dernedanföre 1

Hvilket fält för geologen för att utfinna gången af

de djupast gömda utaf jordens skapelser!

Gneis och granit, uppstigna ur deras djupaste

bäddar, uppresta i ofantliga bergpelare under hafs-

ytan, men, tillika med en hel kontinent uppstigna,

hafva åter i deras tur blifvit upplyftade af djupare

granitlager derunder, till dess deras undervattens-

klippor och hålor af alla möjliga färger, snöhvita,
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gröna, blå och grå, jemte deras kamrater fältspaths-

klipporna, blifvit uppvända och slutligen nedtumlat

utför branterna.

Hvarför hafva geologerna icke kommit hit?

Ibland dessa ofantliga block, i en otalig mängd
hopade, läste jag ett arbete, som är ganska lärorikt,

och som uttalade anmärkningar, dem Caesar icke

förstod. Han hade för öfrigt sysselsättning nog med
att se efter lastdjuren, under det att jag ofta var

ur sigte, och så långt undan att jag icke kunde hö-

ras. När jag kom tillbaka och väckte honom och

mulåsnorna ur deras sömn, blef allt hvad jag hörde:

'^Massal ni är en mycket stark och uthållig man, det

är allt hvad jag kan säga T Han var sjelf blefven

opasslig af dieten på torkad lax, utan att derjemte
hafva några stimulantia. Våra djur voro uthungrade,

emedan, under långa sträckor, icke fanns ett blad

eller strå. Det var just ett tillfälle att studera

geologi.

Vi hade ett slags väg eller spår att följa, men
som vi endast med mycken svårighet förmådde ur-

skilja. Märken efter hästskor öfvertygade mig att

handelsexpediter brukade färdas denna vägen under

deras resor emellan stationerna. Med denna öfver-

tygelse hoppades vi att snart kunna framkomma till

Snake Rivers dal.

Detta lyckades också, på femte dagen. Våra

stackars kreatur läto genom sina skrianden förstå

deras belåtenhet, då de genom en ravin varseblefvo

den blå slätten och de '"'^Trois Buttes''^ — tre vackra

och högst förvånande naturliga pyramider i midten

deraf — ehuru på vårt ännu då varande afstånd

allt hade blå färg.
Sednaste Strö/tåg. 6
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När vi kommo igenom ravinen och voro på ber-

gets sida, träffade vi gräs i öfverflöd jemte skug-

gande träd. Jag använde nu flera timmar för att

genomläsa och fullända förut hastigt nedskrifna an-

teckningar om klippor och mineralier, förbi hvilka

vi passerat. Djuren betade nu med ytterlig begär-

lighet, och Caesar sof.

På långt afstånd framför oss var en skog, tyd-

ligen bestående af buskar. En rök syntes också.

Jag ansåg den vara ifrån Fort Hall, dit vi ämnade

oss. Jag upptog min portativa kompass, och vi tå-

gade framåt till den, icke nu öfver någon grässlätt,

utan öfver ett sandfält.

Vi började marschen vid middagstiden och hop-

pades komma fram före mörkret. De tre koniska

granitkullarne (les Trois Buttes) stodo i en grupp
tillsammans och hade ansenlig höjd. Vi hade dem

på högra sidan och en eller par mil bort. Vårt tåg

gick långsamt och natten kom öfver oss, så att vi

måste slå läger, icke på sand eller gräs, utan på
aska och pimsten, och utan foder åt våra djur.

Dalen var, såsom mycket annat i verlden, vac-

ker på afstånd, men helt annan då vi hunnit till

den. Ytan är nästan öfverallt naken, således utan

både gräs, buskar och träd, utom här och der mal-

örtsbunkar, men för öfrigt täckt med aska och pim-

sten, som föres hit och dit af vinden. Alla vägar

och alla spår af lefvande varelser utplånas här af

blåsten.

Intet lefvande djur eller fågel visade sig, så att

vi kunde få ett ombyte i vår föda, ej ens en kanin

eller präriehöna, och med den sista torra laxstjer-
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ten framför oss, och intet åt lastdjuren, lade vi oss

ned att sofva på denna torra och utblottade mark.

Vi fortsatte vår resa följande morgon, då vi om-

kring middagstiden kommo till en liten ström, som

var betäckt med ymnigt gräs. Vi nödsakades stanna

här, emedan våra arma kreatur icke förmådde gå

vidare. Huru skulle vi kunnat vara så hårdhjertade,

att vi drifvit dem ifrån tillfället att vinna nya kraf-

ter ! Men vi sjelfva hade intet att äta, och vår enda

möjlighet att få något var att afvakta hästarnes ve-

derqvickelse, så att vi kunde med dem färdas framåt.

Vi nedlade oss alltså till hvila. Då vi åter fortsatte,

kommo vi näst före solnedgången till den skog som

vi sett, och snart derefter till — icke Fort Hall,

utan till ett emigrantläger, bestående af tjugo eller

trettio emigranter från östra staterna. De hade gått

igenom Klippbergens södra defilé, och voro på väg
till Oregon.

Då vi redo fram till deras tält (d. v. s. deras

vagnar, ty dessa begagnas för det mesta till tält),

tycktes de bli mycket öfverraskade. Om icke mitt

första ord, blef dock det dernäst: "Har ni någon mat?"

"Ja, granne", svarade mig en medelålders man,
som framstod såsom talman. "Vi äro likväl hårdt

nog ställda. Vårt hvetemjöl har tagit slut, men vi

hafva godt förråd af skorpor och något salt fläsk."

"Säg icke mera, min goda herre!" bad jag; "det

der är nog. Vi äro matta af hunger."

"Ack, stackare!" sade hans pigga, rödblommiga

hustru, som hoppade ned ifrån vagnen, och kom fram

till min stigbygel. Hennes ansigte andades välme-

ning. "Ack! herre, om ni kommit litet förr! Vi

hade en skön gryta med bönor och fläsk i middags;
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jag vet icke; Sally! kära du, se åt i jerngrytan om
det finnes något qvar!"

Sally sprang icke för att se efter, utan kom

hastigt tillbaka till modern med ett gladt utrop : "Ja,

mamma, jag vet att det var mycket qvar; vi kunde

icke äta upp hälften deraf; och så är det en dugtig

portion fläsk medP
För att spara utrymmet låta vi läsaren sjelf före-

ställa sig huru jag och Csesar mådde då vi fingo

kokt fläsk och bönor, som redan voro i ordning, och

dertill fingo så mycket bröd vi kunde önska, och

derjemte godt gräsbete för våra kreatur. Allt detta

var nu midt ibland ett civiliseradt sällskap af några
och tjugo bildade personer, äldre och yngre, med
hela deras utrustning. De kommo ifrån New Hamp-
shire och voro på väg till deras nya och okända

hem Oregon.

Hvad jag och Csesar först gjorde var att befatta

oss med fläsket och bönorna. Det behöfver icke vid-

lyftigt beskrifvas. Allt öfrigt som föreföll i afhand-

lingsväg denna afton kan också affärdas kort, om
det ens skall här omnämnas.

De resande hade varit på väg i trettiosex dagar,

från Fort Leavenworth vid Missouri. De hade åtta

vagnar och två kärror, dragna utaf oxar. Hästar

funnos icke i hela karavanen. Deras vagnar voro

täckta med runda tält-tak, alla gjorda ytterst ba-

stanta, särskildt för ändamålet. Oxarne voro skodda

för att kunna uthålla tågandet. Korn medfördes till

deras underhåll, att tillgripas på ställen der man
icke påträffade gräsbete.

Under resan från prärierna till de torra slät-

terna invid bergstrakten, hade virket i vagnarne



125

torkat, och hjullötarne lossnat. De hade inga smides-

redskap, och således var skadan ohjelplig och verk-

ligen farlig för deras fortkomst och räddning. Hjul,

som voro obrukbara, kastades undan på sidan om

vägen; andra hjul hoplappades och pluggades så

godt sig göra lät, och flyttades från den ena axeln

till den andra, till dess vagnen lemnades såsom obruk-

bar; vidare också den ena oxen efter den andra, ef-

tersom de störtade eller eljest blefvo obrukbara ge-

nom släp, som öfversteg deras krafter. När jag

sammanträffade med dem, hade de icke mer än tre

vagnar qvar, och halfva antalet af oxarne hade gått

förloradt.

De hade med sig tillräckligt förråd af stark

föda. Barnen så väl som de öfriga af sällskapet

hade god helsa, äfvensom alla, ännu vid friskt mod,
nalkades med förhoppningar deras nya vistelseort.

De hade, samma dag, mött en halfblod-tolk ifrån

Fort Hall. Denne hade de tilltalat och af honom
fått upplysning om att nästa handelsstation var tre

eller fyra mil framför dem. Denna upplysning vi-

sade huru mycket Caesar och jag misstagit oss om
kosan då vi stego ned i dalen.

De omtalade också att de, sedan de inkommit i

Sweet River-dalen i berglandet, vid sidan af vägen,
räknat hundrafemtio kroppar efter oxar. En del

kroppar voro afätna af vargar och björnar, andra

åter voro oförändrade, fastän de legat der i veckor

och månader. Sådana förhållanden hade man vid

det oräkneliga och obegripliga emigrerandet från

civiliserade länder till det "förlofvade landet'^ på Co-

lumbia-kusten.
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Det var for att söka bete som sällskapet afvikit

temligen starkt ur den rätta kosan. De försäkrade

mig att de på en sträcka utaf mer än åtta mil, som

de öfverfarit, icke funnit ett grässtrå åt oxarne, samt

att den tolken, som de mött, berättat för dem att

mängden af emigranter, som gått öfver bergen, varit

så stor, att deras dragare afbetat allt gräs emellan

Fort Hall och ett par mils sträcka derifrån, hvarför

också besättningen i skansen jemte deras hästar voro

uthungrade, samt tillsagt alla emigranter att hålla

sig på afstånd, der de möjligtvis kunde finna någon
föda för sina kreatur.

Följande morgon begaf sig den lilla karavanen

åter i väg, alltid med gladt mod, lemnande Fort Hall

på högra sidan om sig, och ställde sin kosa till Fort

Boissey, en annan handelsstation, tjugo mil längre

i vester.

Csesar och jag sadlade våra ök, och tågade till-

sammans med karavanen, emedan vår rigtning nu

var densamma som deras. På det sättet kommo vi

till emigrant-stråkvägen. Både de och vi befarade

att förlora våra dragare, som allenast fläcktals kunde

åtkomma ett kort gräs, som tjugo gånger förut varit

afbetadt.

Man led af stanken utaf djurkroppar, hästar och

oxar, som lågo invid vägen. Den var nästan out-

härdlig. Jag räknade dem icke, men jag tror att vi,

under två dagars tåg, passerade förbi femtio sådana.

På några ställen lågo djuren i par ännu under oket !

Så ohyggligt hade dessa trogna kreaturs öde varit.

Sedan de framsläpat sin egare och hans saker öfver

de stora prärierna och de torra bergen — afstånd
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ai ett par hundrade mil, hade de ej en gång fått

föda dervid!

Följande dag upphunnos vi af den förr omtalade

tolken. Han kom galopperande på en präktig häst.

Sjelf var han en halfblod-Snake-indian (eller Shos-

honi), en liflig ung man, som talade fransyska, en-

gelska och flera indianska språk. Han var klädd

med alla möjliga lysande färger och bar i handen

en reffelbössa utaf bästa fabrikation.

Jag förmodade genast, och erfor sednare be-

stämdt, att hans sysselsättning bestod i att rida om-

kring ibland vilsekomna, mattade och olyckliga par-

tier, som på denna tid genomströfvade landet. Han

gaf dem råd, blef deras vägvisare och tolk, hvarvid

han, i afseende på belöningen, var beroende af de-

ras välbehag eller tacksamhet.

Han sade mig att en dags ridt skulle föra oss

till de stora eller "rökande fallen" i Snake River, i

hvilkas grannskap han sade sig vara född. För öf-

rigt talade han om hela trakten, med hvars hela

beskaffenhet han var mycket noga hemmastadd. Jag
aftalade med honom att bli min vägvisare, följande

dag, såsom han också blef. Jag hade förskaffat mig

några dagars provision af den lilla hjertliga karavan-

familjen, och, för all händelse, tagit afsked af den

för några få dagar.

De reste så långsamt, att vi med säkerhet kunde

påräkna att tillbringa ett par dagar vid fallen, och

ändå upphinna dem. Dock medtog ridten till fallen

två dagar i stället för en, öfver en sandig trakt;

men med en vägvisare, som kände vägen och trak-

ten, samt hela sättet der i landet, voro vi lugna,
och fortsatte ridten i all maklighet.
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De stora "^rökande fallen^^ i Snake River måste

räknas ibland de största märkvärdigheterna i verl-

den. De likna visserligen icke i karakter och stor-

het Niagarafallet, men deras egna karakter har en

högtidlig och hemsk storhet, som på ett helt annat

sätt bringar betraktaren i förvåning.

På kanske 30 mils omkrets i alla rigtningar

är landet lika öde och torrt som Arabiska öknen.

Marken är öfverallt fullkomligt blottad på all växt-

lighet, äfvensom den saknar fåglar och insekter, samt

är beklädd med sand eller stoft af pulveriserad pim-
sten och vulkanisk aska.

I midten af denna öde slätt sågo vi, på ett par mils

afstånd — icke en pyramid af ånga som danar moln

i luften, såsom vid Niagara
— men en kedja, en half

mil eller mera i längd, af uppstående ånga, som tyckes

komma omedelbart ifrån jordytan; den visar sig icke

olika röken från en armés lägereldar. När man
kommer närmare, kan man knappt urskilja dess or-

sak förrän man kommer alldeles inpå banken vid

floden. Då har man den hemska afgrunden inunder

sig; och äfven då är det icke på alla ställen man
kan nalkas på den sandiga banken, der intet träd

eller klippa finnes der man kan klättra upp för att

få någon öfversigt i helhet af hvad man har fram-

för sig.

I stället att se uppåt, såsom vanligt vid ett vat-

tenfall, eller att se det stupa utför en klippa, der

vi sjelfva stå, har man här allt under sig, i bottnen

af ett förfärligt gap, der ytorna utaf de successiva

fallen ligga flera hundrade fot lägre än vår stånd-

punkt.
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Uttrycket ^Met stora fallet" har varit i bruk ett

hälft sekel, men dermed menas en mängd på hvar-

andra följande forssar, fortsatta på en sträcka af

en half mil, med störtningar och rök från sida till

sida, i en zigzag-kanal som floden utsprängt ur ber-

get, med en bredd af 6- till 800 fot, och branta, på
största sträckan lodräta väggar af basalt på båda

sidor, från 150 till 200 fot i höjd, samt här och der

ett svalg eller graderad inskärning, der man med

stor ansträngning, och icke alldeles utan fara, kan

nedstiga till kanten af strömmen, emellan branterna,

för att der med förvåning betrakta väsendet af dessa

vilda scener.

Utsigten
— eller öfversigten

— är likväl, till

följd af zigzag-formen af strömfåran, mycket in-

skränkt, men raseriet — eller leken — i forssarne

(ty det är det ena så väl som det andra), i dessa

fallande, störtande, fradgande vattenpartier, som an-

falla och skiftevis kastas tillbaka från deii ena väg-

gen till den andra, med de öfverhängande klipporna

på båda sidorna, skänka målaren scener af lif och

vildhet, sådana man icke får se på något annat ställe,

och som ingen fantasi kan skapa utan denna verk-

ligheten inför sig.

En jemförelsevis liten del af fallet kan man se

nedifrån, då man lyckats komma ned på någon af

de få punkter dit man kan komma genom strand-

väggen; men der man kommit ned, måste man

gå samma väg tillbaka, emedan man hvarken kan

följa utåt stranden, eller ännu mindre komma öfver

strömmen.

Min ledsagare, som noga kände alla punkter på

stället, förde mig till öfversta delen, hvarifrån jag



130

öfversåg hela sträckan af detta underbara skådespel.

Man står der så högt, att fallens afsatser förlora sig

och det hela förekommer att vara en någorlunda

jemn forss, fastän dess afsatser och motsvarande af-

tagande på de omgifvande väggarne gifva en antyd-

ning om verkliga fall, det ena efter det andra.

Den trappbädd, genom hvilken detta förunder-

liga svalg öppnat sig, lutar åt vester, och emedan

väggarne på båda sidor i allmänhet följa denna lut-

ning, kan markens gradvisa sänkning ifrån den hög-

sta punkten ungefärligen också visa flodens hela

fallhöjd. När jag beräknade efter denna förutsätt-

ning, och utan mätningsinstrumenter, föranleddes jag

att antaga hela fallet, fördeladt på en sträcka utaf

en dryg half mil, vara emellan 3- och 400 fot.

Jag har nyligen sett uppgifter af resande, som

ansett dessa fall utgöra 198 fot, således 5 fot högre

än Niagarafallet, och vattenmassan "nära lika den

vid sistnämnda ställe". Men dessa uppgifter äro dår-

aktiga och påkalla motsägelse, om det också icke

vore för annat än att skolgossar icke skulle af upp-

gifterna missledas.

Snake River har sina källor omkring 25 mil ifrån

dessa fall, och har inga stora sidotillflöden. Derför

är jemförelsen med Niagaras vattenrikedom alldeles

oriktig. Man har en synpunkt, från hvilken man

kan se uppåt mot strömmen, der man på afstånd ser

fyra eller fem forssar efter hvarandra, men i sådant

läge, att man vid första anblicken tycker sig se ett

sammanhängande fall af betydande höjd; sedda ifrån

andra punkter åter, befinnas dessa forssar vara skiljda

hela 1000 till 1500 alnar ifrån hvarandra.
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I alla katarakterna, som tillsammans bilda det

stora "rökande^^ fallet, tror jag att intet öfvergår mer

än 40 fot. Columbiafloden
,
som upptagit Salmon-

och Snakefloderna, har, vid Dalles, 70 mil nedanför

de ^Vökande^' fallen, enligt min uppskattning, icke

mer än en femtedel af den vattenmängd som passe-

rar Niagara; och Snake River anser jag vid fallen

icke hafva mer än tolfte- eller femtondedelen af Nia-

garas vattenmassa.

Det är rätt få resande som under ett besök vid

Niagara uppfatta dess verkliga storlek. Det finnes

intet föremål på jorden som så villar ögat. Jag har,

för lång tid tillbaka, tillbragt sex månader vid det

fallet, och gjorde der beräkningar för en modell.

Jag var äfven då länge okunnig om dess storhet,

till dess jag kom till Black Rock Ferry, fyra mil

ofvanför, der jag mätte flodens bredd till att vara

sju åttondedelar af en engelsk mil, och dess medel-

djup 18 fot, samt ytans rörelse 27,000 fot i timman,

hvilket, enär floden der flyter öfver en slät klipp-

bädd, lemnar en sådan beräkning på medelhastig-
heten som jag nyss sagt. En sådan rörlig vatten-

massa, med en fart motsvarande en mans snabba

gång, kan lätt iakttagas. Med räkning kan man
lätt få kubikinnehållet och vigten, samt den vatten-

mängd som i en minut der framgår och nedstörtar

på ett djup af 193 fot.

Sådan storlek och väldighet har Niagara, som
ibland vattenfall (liksom denna bok ibland indian-

beskrifningar) skall stå utan rival på jorden.

Jag försökte en mängd synpunkter och tog teck-

ningar ifrån dem. Derefter afreste vi. Kosan togs
nu till Fort Boissey, hvarvid vi följde flodens lopp
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ett par timmar. Den fortfor att framgå i en djup
och klippig ränna. Vi hade ännu ofta, från dess

bankar, utsigt öfver hans djupa bädd och rökande

vatten, der han allt vidare kastade sig ned emellan

klippor och bråddjup, ständigt omsluten af en mur

på båda sidor, af en höjd som steg till flera hun-

drade fot.

Nära en krökning på vår väg träffade vi ett

läger af Shoshoni-indianer, till ett antal af omkring

trettio, allt män, utan sällskap af qvinnor. Jag an-

såg dem utgöra ett krigsparti, men tolken motsade

detta, af skäl att de icke hade någon fiende i när-

heten, samt att de hade varit vid skansen för bytes-

handel. Han kände dem alla, hade till och med nå-

gon slägtskap med dem. Också presenterade han

mig hos dem.

Jag hade förut icke sett mer än en eller annan

person af denna stam, men då jag såg denna trupp

af vackra unga män, sade jag för mig sjelf : '^De der

äro CrowsT"' Intrycket var säkert och blef varaktigt.

Genom tolken sade jag att dessa liknade Crows, hos

hvilka jag nyss tillbragt någon tid. "Det må de väl

vara", bekräftade han; "Crows äro våra vänner och

beslägtade med oss, och vi känna dem alla." "Då

aren I Tolteker!" tillade jag. Detta kunde jag icke

göra honom begripligt, ty han hade aldrig hört

Mexico eller Yucatan omnämnas; men emedan Shos-

honi-indianerna innehafva en stor del af berglandet

emellan Crows och Mexico, gjorde folkets drag det

lifligaste intryck på mitt synsinne, så att uppfatt-

ningen bekräftade min förra förmodan om Toltekers

och Aztekers härkomst, hvarom historien säger att
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de ifrån bergen i nordvest nedkommit till Mexico

och Yucatan.

Dessa vackra unga män hade spelt ett vildt

bollspel vid skansen; de hade också sina dithörande

saker med sig, och förevisade fördenskull med stolt-

het hvad de dermed kunde prestera. Stället var

icke lämpligt, men af deras kast och öfriga drag

såg jag att de voro jemngoda i detta spel med Sioux

och Choctaws. Deras sällträ voro också formade

lika med de sistnämndas.

Vi tillbragte en rätt rolig dag tillsammans med
dem. Csesar visade målningarne, och jag aftecknade

tre ibland dem. Deras namn voro: Yau-nau-shaw-

pix, Naw-en-saw-pic (han sotn spriiiger uppför bac-

karne) och On-da-wout [slät bark).

Alla hade vägrat låta teckna sig till dess de

fingo se porträttet af Crow-höfdingen Ba-da-ah-chon-

du. Alla igenkände de honom, och den lille raske

'Tau-nau-shaw-pix'^ sprang då upp och förklarade:

'^Måla mig då! Jag är inte rädd T

Då biföUo också de andra, men jag utvalde de

tre förr nämnda, och lät de andra vänta till dess —

jag skulle komma tillbaka.

Det var med saknad, jag skiljdes ifrån dessa

mina nya vänner Ormindianerna (icke Skallerorm-);
de voro på väg hem till sin by, nära foten af ber-

gen. Vår kosa började nu slingra sig med ett far-

ligt tåg nedför berget, en höjd af flera hundrade fot,

till floden, den vi skulle vada öfver. Det fanns intet

annat ställe, på en mycket lång sträcka, der man
kunde komma ned till floden, eller komma öfver den,

ifall det ens der blefve möjligt.
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tare att bli vår vägvisare öfver floden, och att sedan

ordentligt försätta oss i rätt kosa till gränskoloni-

erna i stället för till Fort Boissey, hvarefter jag hop-

pades taga mig fram utan vägvisare, emedan der

fanns en trafikerad väg att följa.

Nere vid bottnen af det fruktansvärda svalget

flöt det klara och genomskinliga vattnet utan fors-

sar framför oss, ehuru ännu med hastig fart. Hvad

som nu först skulle göras var att komma öfver; det

derpå följande var att komma upp på motsatta stran-

den, som var en hög utskjutande udde. Tolken be-

rättade att nedanom dessa punkter icke fanns någon

möjlighet att komma öfver.

Floden var, på detta ställe, blott hundrafemtio

alnar bred, med rullstensbotten, samt af olikformigt

djup, såsom man kunde förstå af hvirflarne på ytan,

och vidare full af tvärbalkar. Tolken angaf förut,

så godt det lät sig göra, hvilka omvägar vi måste

göra sedan vi kommit ut i vattnet, så att vi skulle

undgå hålor och starkare strömhvirflar. Han red

sjelf förut och visade oss dermed vägen.

Vi följde tätt efter honom, och då vi ingenstä-

des sågo vattnet stiga öfver hans stigbyglor, försvann

all farhåga hos oss. Han red upp till halfva höjden

af den motsatta strandens klippor, steg der af hästen,

och satte sig att betrakta vårt framtågande. Vi fruk-

tade icke för något annat än vår packmulåsna, som

var liten. Caesar, som var så orimligt stor, sade med

sitt vanliga grin: "Massa! jag vill vada och se'n taga

Nelly i all säkerhet öfver!"

"Javäl!" svarade jag, "gör så då, men tag hit

portföljen!" Jag hängde den på min rygg, och tog



135

mulåsnan vid tygeln, medan Caesar skulle utföra hvad

han lofvat.

Han lemnade mig sina pantalonger, och gick

åstad, med bössan i venstra handen och sin kapp-

säck i den andra, medan jag satt qvar på min häst

och afvaktade utgången.

Då de kommit midt i strömfåran såg jag dem

stanna. Mulåsnan drog sig till den ena sidan och

Caesar till den andra. I stället för lasson om-

kring djurets hals ledde han det med ett slags grim-

ma. Efter ömsesidigt framgående på det sättet, en

minut eller par, såg jag Csesar, som stod i vattnet

till midten af sin längd, plötsligen falla baklänges

och i ögonblicket försvinna under ytan. Grimskaftet

släppte han dervid, och dermed voro de båda va-

dande åtskiljda. Det tycktes skett så att Csesar af

strömmen blifvit nedtryckt i ett hål, der vattnets

fart var något starkare än på öfriga ställen. Han
fördes hastigt bort med strömmen, dock så att än

en hand, än en fot syntes tidtals öfver vattnet.

Jag kastade min portfölj och bössa hastigt ifrån

mig på stranden, släppte mulåsnans tygel, och spände
med all hetsighet mina hälar i sidorna på min

tröga Rosinante, men tänkte inom mig: (väl ej ett

kungarike!) men likväl min portfölj för en häst!

Men jag tror att mina konvulsiviska rörelser och

stötar skrämde hästkräket så, att han gjorde skutt,

så att han snart kom ut med mig öfver den grun-
dare delen till sådant djup, att han började simma,
der Caesar fördes framför mig, ofta med hufvudet

öfver vattnet, ehuru han icke kunde simma, men lik-

väl plaskade med sina händer.
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Då han såg mig komma, ropade jag åt honom:
"Fatta tag i hästen, så skall du bli bergad!"

'^Gud gifve det, massa!" hördes han svara.

Min häst sam lågt, men hufvud och svans voro

åtkomliga. Jag hade vattnet upp till armbågarne.
Det var blott ett att göra; jag närmade mig Caesar

och ropade: "Passa på när jag kommer förbi dig,

rör mig icke, men tag hästen i svansen och håll dig

fast!" Jag kom förbi honom, såg tillbaka, men upp-
täckte honom icke. Då ropade jag för mig sjelf:

"Ack, han är förlorad!" men alldeles i detsamma

hörde jag: "Si, det der var bra det, nu hoppas jag
att jag kommer upp på land igen!" Med största

förundran vred jag mig åt andra sidan — så att jag
nära sjelf höll på att komma ur sadeln. Nu hck

jag se min kära neger med båda händerna hålla i

svansen på sin egen mulåsna, som, utan att jag märkt

det, följt efter mig och summit vid min sida, men

något bakefter. Jag styrde hästen mot stranden,

och Caesar följde med så som nyss sades.

Våra djur nådde snart åter botten, och i det-

samma kom vår vägvisare i fullt galopp utför ber-

get och rusade ned i vattnet. Han hade förut gjort

sig säker, och hade derför kommit för fort i land

med sin förträffliga häst. i

Vi voro nu alla uppe på stranden, medan vår

packmula dels gått, dels summit till samma strand

derifrån hon utkommit. Hela packningen var genom-

dränkt, och hon befanns nu ett eller annat tusen

alnar längre nedför strömmen, der hon stod vid klipp-

väggen utan att kunna komma hvarken fram eller

tillbaka.
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Vår halfblod-Snake gaf sig ut i strömmen för

att hemta mulåsnan. Jag ropade till honom om min

stutsare och portföljen. Han tog upp dem och kom
till oss, väl med någon svårighet, men utan fruktan

eller fara.

^Nå, Caesar!" sade jag. "Nu är allt i behåll

utom din stutsare; livar är den?" Min neger var

en moraliskt ren menniska — hurudan hans uppfostran
eller brist på uppfostran än varit. Han var katolik.

Jag hade aldrig hört honom fälla ett olämpligt ut-

rop, äfven under många kinkiga tillfällen. Men nu

brast han ut, ty så stort värde satte han på bössan.

Lyckligtvis hade vår vägvisare haft ögonen öppna
och sett vid hvilken punkt Caesar släppte bössan.

Nu red han till stället, der han efter något sökande

i det klara vattnet, kring den punkt han förut ob-

serverat, fann bössan, och gjorde ett tecken åt oss

med handen. Stället var djupt. Han ställde sig på
hästen och dök ned med hufvudet förut, samt upp-
kom lyckligt med geväret i handen. Han hade i

sin andra hand ändan af den lasso som låg omkring
hästens hals. Han lockade nu djuret, som kom sim-

mande till honom.

"Det var en underbar menniska!" utropade Cae-

sar. "Aldrig har jag sett maken!"

Det finnes intet solsken i den lågt liggande
strömmen vid denna del deraf

;
men vi klättrade upp-

för den branta klippan och utbredde der våra våta

saker till torkning. Derefter togo vi oss litet för-

friskning och lade oss att sofva, under det att våra

djur funnit något bete.

Vår vägvisare gaf oss derefter fullständig an-

visning för fortsättningen af vår färd, som vi nu
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skulle anträda ensamma. Han stoppade på sig hvad

jag erlagt såsom betalning, och hvilket han påstod
vara frikostigt gifvet. Derefter galopperade han bort,

under föresats att ännu samma dag upphinna Snake-

indianernas krigsparti.

Sedan vi ridit några hundrade famnar frågade

jag Caesar: "Fick du din bössa torr efter badet?"

"Ja, massa, och laddad med!"

"Gå då dit bort och skjut den der kaninen, som

synes mig vara bra stor och fet. Skjut honom icke

på annat ställe än i hufvudet. Gå varsamt! han

sitter nu bakom de höga plantorna derborta."

"Ja, om massa håller min mulåsna."

Det lyckades honom, och den kaninsteken kom
oss förträffligt till pass; det var, sedan lång tid,

vårt första färska mål, sedan vi så länge lefvat på
torrfisk och salt fläsk. Det var det första djur af

detta slag som vi sett sedan vi lemnade Stilla haf-

vets kust.

Efter åtta dagars tröttsam resa, hvarunder vi

två gånger passerat öfver Snakefloden, kommo vi

till kust-nybyggen, ej långt ifrån skansen Walla-

Walla. Jag skulle nu sälja min häst och de två

mulåsnorna. Handel har alltid varit mig en svår

sak, antingen jag skulle köpa eller afyttra. Alltid

hade jag kommit litet för sent. När jag ville köpa,
så sade man mig: "Några dagar förut har här på
stället varit stor tillgång på hästar till salu, men
de sista hafva blifvit uppköpta och borthemtade."

När jag åter velat sälja, hörde jag: "För en liten

tid sedan skulle ni fått bra betaldt, men nu hafva

alla försett sig, så att nu kan man icke bli af med
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dem annat än med att skänka bort dem, och ni torde

få tacka ändå för att man tager emot skänken."

Men snart fick jag se m:r Thomson, samme man

af hvilken jag köpt djuren för mitt tåg till Salmon

River-dalen. Jag frågade honom: "Huru mycket vill

ni nu gifva mig för djuren; de äro vid full styrka?"

Jag trodde att han skulle bjuda åtminstone halfva

priset, och jag var beredd att taga det. Men han

svarade : "Jag känner dem, jag betalar detsamma som

jag fick af er!"

Jag tog med nöje emot anbudet och stoppade

penningarne i min ficka, men kunde icke underlåta

förklara Thomson att han var en beslutsam köpare,

med hvilken man gerna hade affär.

"Nå, det är bra att ni är nöjd, sir. Ni ser att

de stora hoparne, som begifva sig till grufvorna,

köpa upp alla hritter, och, fastän det är någon stag-

nation i afseende på hästar, är det så mycket större

efterfrågan på mulåsnor."

Mannen fick 100 procents vinst en timma sed-

nare för sina "kritter". De afgingo genast till gruf-

vorna, men Caesar och jag reste på ångbåt ifrån

Portland till Californien.

FEMTE KAPITLET.

Californien.

Läsaren må icke föreställa sig att vi voro hemma
eller att mina tåg bland indianerna voro slutade,

fastän jag kommit till Californien. I detta landet
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voro vi förut på den sämre sidan om berglandet. Och,
ehuruväl man också då emellanåt tick se en och

annan ströfvande Apachi, var det likväl säkert att

vida bättre exemplar skulle träffas förr eller sednare

vid vår återkomst.

Apachi-indianerna äro nu sannolikt den mäkti-

gaste, men också den mest fiendliga, stammen i Ame-
rika. Deras jagtområde sträcker sig, efter deras an-

språk, långt in i mexikanska området, genom pro-
vinsen Nya Mexico, nordligt nära till Saltsjön, samt

i vester nära till Stilla hafvet, omfattande silfver-

malmfältet vid Sonora, äfvensom till helt nyligen de

californiska guldfälten.

Vid denna sistnämnda punkt fortforo strider,

med stor blodsutgjutelse, då de hvita gjorde anspråk

på guldgrufvorna vid Sacramentofloden och i Sierra

Nevada, samt till och med öster om denna bergs-

kedja. De indianer, som guldgräfvarne påträffade,

äro kända under olika namn, så också de indianer,

som lefva ifrån San Francisco till San Diego, samt

det nedre Californiens halfö, fastän de alla blott äro

band som egentligen tillhöra den stora Apachi-stam-

men, och tala dialekter af apachiska språket.

Om man sammanräknar dem alla, kunna de uppgå
till ett antal af 30,000; men den resande, som endast

träffar några få utaf dem, eller guldgräfvaren, som

ser endast några hopar, der han går på sidan om

dem, får endast delvis en kännedom om deras antal

och verkliga styrka.

Jag hörde af en höfding, ^^Den Spanska Sporren^\

att de kunde uppställa 8000 man, väl beridna och

utrustade, så som en hop af 300, dem jag då såg

honom mönstra. Denne dugtige man hade vunnit
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sina lagrar emot de mexikanska trupperna vid mexi-

kanska gränsen, och sitt namn fick han af de stora

sporrar, som han tog ifrån en spansk officer som

han dödade i envig.

Större delen af detta folk är flyttfolk, som än-

drar sina byars läge flera gånger under loppet af

ett år. För att, i den stunden jag var der, komma
till den by, der den nu omtalade höfdingen bodde —

omkring sex mil norr om Ghila — skulle en resande

nödgas gå öfver Klippbergen från Santa Fé, och

färdas på ridpostvägen ("Pony Express route^^), eller,

såsom Csesar och jag gjorde, från San Diego, vid

Stilla hafvets kust, färdas med en kraftig mulåsna

och hafva ett lättare djur för packningen, till La

Paz, vid Rio Colorado, och derifrån till den stora

byn Ghila Apachis på norra stranden af Ghila, fem-

ton eller aderton mil ifrån La Paz, och derifrån öf-

verstiga bergen till Santa Fé.

Apachis äro, likasom Snakes, utgreningar af den

stora Crow-nationen eller Toltekerna. Emedan jag
icke intogs af utseendet på en och annan som jag

mötte, utan såg mig i midten af folket, blef jag ge-
nast fattad af föreställningen om deras slägtskap
och den typiska enhet som jag fann ifrån Belantsé

(eller Crow) ända till de mexikanska bergländerna.
Likasom hos Crows hafva dessa traditioner om

att "deras stam är fadern till alla nuvarande racer;
att endast sju personer öfverblefvo, frälsta från den

stora floden, som steg upp öfver bergen, och att ef-

ter dessa sju blifvit de afkomlingar som åter fyllde
dalarne med en befolkning ;

samt att dessa som spridde

sig ned i dalarne voro mycket oförståndiga, emedan



14^

det kom ett starkt regn, som fyllde dalarne med vat-

ten, så att de alla åter omkommo^\
De Apachis, som bo i grannskapet af de katol-

ska missionerna, hafva fått någon civilisation och

äro klädda i ponchos, byxor och tröjor af bomulls-

tyg eller bark, och bära bredskyggiga hattar af

spansk tillverkning. I provinsen Nya Mexico och i

grannskapet af Ghila, samt bergen i nordost, kläda

de sig i skinn, om de hafva någon klädnad; dessa

hafva så väl i drägt som vapen mycken likhet med
Comancherna.

Deras tillverkningar af båge, pilar och spjut-

spetsar, äfvensom bågar af ben och senor, äro jemn-

goda med eller bättre än de flesta andras. Deras

skicklighet att begagna bågen ifrån hästryggen un-

der starkaste ridt täflar med Sioux-indianernas eller

Skejennernas, eller för öfrigt med de skickligaste stam-

mar i öster om Klippbergen.
Likt de flesta stammarne i vester, samt i Klipp-

bergen, tillverka de bladet på deras spjut och spet-

sen på deras pilar af flinta eller också af obsidian,

som träffas strödd öfver dessa vulkaniska trakter i

vester om bergen; och likasom de öfriga stammarne

göra de en djup hemlighet af sättet huru de be-

handla dessa hårda ämnen för att få dem till de

former som de behöfva.

Deras sätt är mycket enkelt, och påtagligen det

enda sätt, hvarpå dessa särskilda former och denna

hvassa brytning kan åstadkommas. Civiliserade hand-

arbetare hafva i olika trakter af verlden förgäfves

försökt att med de ypperligaste verktyg eftergöra

hvad vildarne här så lätt åstadkomma.
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Hvarje stam har sitt faktori eller verkstad, der

dessa pilspetsar göras, och i dem är det allenast

vissa invigda som tillåtas dermed befatta sig, for

stammens gemensamma räkning. Erratiska flint-

stycken samlas (ofta från ofantliga afstånd) och de-

las med ett slags slägga, gjord af ett rundadt stycke

sten, som är fästad i ett klufvet skaft, som dervid

tjenar till handtag.
Flintan blir dervid af slagen krossad i hundrade

skärfvor, och man letar då ut de som äro flata och

som genom deras vinkelform och tunnhet kunna be-

gagnas till spetsar. De bli sedan ytterligare i dessa

konstnärers händer formade till de proportioner som
de åsyfta, och dem vi se i våra musei-samlingar.

Mästaren sitter på marken och lägger en skärfva

på sin flata venstra hand, emellan tummen och de

två främsta fingren, samt sätter sin mejsel eller

stamp mot den punkt som skall afsprängas ;
en med-

hjelpare sitter midt emot honom med en hammare
af hårdt trä, och slår med den ett slag på mejselns
eller stampens öfre ända, då flintan får en skärfva

lossad på undersidan, under och midt emot den punkt
som påtryckes af mejseln. När flintstycket blifvit

färdigt enligt afsigten, på ena sidan, vändes det och

afskärfvas på samma sätt på andra sidan. Så vän-

des och behandlas det till dess man fått de former

och den storlek som erfordras för hvarje ändamål.

Alla afsprängningarne ske i handen.

När man vill hafva ett stycke som skall afgifva
en pilspets, söker man ut en skärfva med två paral-
lela eller nära parallela sidor eller planer, och som
hafva lagom tjocklek för pilspetsens rygg. De första

afskärfningarne räcka nära till midten af bredden,
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men man spränger icke helt och hållet bort midtel-

ryggen; hvarje nytt slag göres kortare och kortare,

till dess fasonen och eggarne på pilen aro formerade.

Handens elasticitet gör att slaget verkar säkrare

på en viss punkt, utan att afbryta hela stycket,

hvilket skulle inträffa om slaget träffade med stor

styrka mot ett hårdt underlag. Dessa menniskor

hafva inga metalliska verktyg, och den stamp, som

de begagna, sades vara gjord af ben; men då jag
undersökte den, fann jag att den bestod af ett myc-
ket hårdare ämne, såsom gjord af huggtanden hos

sperma-ceti-hvalen, eller sjölejonet, som ofta träffas

strandad på Stilla hafvets kust. Denna stamp är

omkring sex tum lång och har en tums diameter,

med en afrundad och två plana sidor, hvarigenom
dess ända har en rätlinig och två halfsferiska vink-

lar, som passa för flera fall vid afsprängningen.

Detta förfarande är rätt märkligt. Både den

som håller flintskärfvan och den som slår på mej-

seln sjunga vid arbetet, så att hamrandet går i noga
takt med sången, och under det att slagen gifva en

skarp återstudsning, hvilket just, efter indianernas

påstående, är den ^^medicinmakf (eller hemlighet) som

gifver framgången.
Både bågar och pilar hos detta folket äro gjorda

med stor skicklighet, antingen af trä, och omlagda

på yttersidan med senor, eller af ben, som berätta-

des vara hemtade från hafskusten, och sannolikt af

samma sperma-ceti-hval (Physeter Macrocephalus) som

förut här är omnämnd. Dessa vapen likna dem som

begagnas af Sioux och Comancherna
;
de äro korta

och lämpade efter behofvet att skjuta från hästryg-

gen; de äro mycket starka, två och en half fot långa.
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och begagnandet i krig eller på jagt är hos detta

folk lika utmärkt som hos någon annan stam ibland

vildarne.

Jag dröjde qvar några dagar i byn, och fann

derunder en mängd besynnerliga bruk och saker för

nöjet. På dagen näst före min afresa hade jag den

lyckan att åse en rätt intressant förlustelse, och som

med skäl kan få namn af nationel profskjutning.

Likasom Sioux och Comancherna, äro männen i

denna stam goda ryttare, och hafva i allmänhet goda
och lätta hästar. De föra bågen så säkert, att de,

under starkaste fyrsprång, med pilen träffa sin fiende

eller ett snabblöpande djur på jagten. De få aldrig

dervid tillfälle att länge dröja, ty hästens lopp gif-

ver endast korta tider för sigtandet. Deras talang

pröfvas dervid af tempot att lägga pilen på bågen,

samt att dermed träfia målet under den starkaste

fart. Öfningen deri är ofta mycket ansträngande,
och helt annorlunda pittoresk än de civiliserades

lugna målskjutningar med stutsare.

För en sådan öfning, som förefaller flera gånger
om året, väljer mun en plats på prärien som är slät

och passande för rännandet. I en halfcirkel göras
tio ringar af torf, med en '''pricF i medelpunkten,
som utgöres af en rundel hvit lera. Pris utdelas, och

domare utses för att tilldöma sådana. Hvarje kri-

gare infinner sig till häst, i krigsdrägt och målad

derefter, med nakna axlar, sköld på ryggen, med bå-

gen och tio pilar i venstra handen, likasom då han

går i verklig strid. Han låter sin häst galoppera
en krets af ett par tusen alnar, hvarunder han får

slängar så att han bringas i häftigaste anlopp och

dervid passerar förbi de tio märkena, dit ryttaren
Sednaste Strö/tåg. 7
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då skjuter sina pilar allt efter som han får dem vid

sidan om sig.

Den hastighet, med hvilken pilen lägges på bå-

gen och afskjutes, är trollsk, och måste ses för att

kunna tros. Inga repetergevär linnas konstruerade

att skjuta så fort, eller något vapen så säkert träf-

fande på det korta afstånd som här begagnas. Hvarje

båge spännes i ett hvift, men tillika med en styrka

som pröfvar bågens hållbarhet och hvarje muskel i

den skjutandes arm.

När ryttarne gjort en rund och försökt sig, hål-

les en kort rast, och profskjutningen förnyas. Efter

tionde kursen och sedan alla skyttarnes pilar blifvit

granskade och igenkända efter märket på fjädern,

och pröfningen gjord, utdelas belöningarne — väl

inga medaljer, men käppar och mentions honorables,

hvarefter en festmåltid gifves de täflande. Jag har

åsett
"""^

Tirs-nationals''^ och ''^

7irs-internationals'\ men de

svara icke i effekt emot dessa.

Mitt reseparti, som nu bestod af Santa-Fé-hand-

lande, som kände vägen, två bröder Gleeson från

Texas, Csesar och jag, tog nu afsked af Apachis och

vände kosan åt ''Santa-Fé-defiléen'' i Klippbergen,

då på den tiden 'Tony-Express''-vägen ännu ej var

allmänt känd, blott af Kitt Carson och andra väg-

visare, som brukade anlitas af resande genom dessa

mörka och fruktansvärda öknar.

Sedan vi kommit öfver det första berget, anlände

vi till en vacker dal med en annan Apachi-by; och,

sedan vi öfvergått ett andra berg, likaledes ännu en

Apachi-by. Efter fjorton dagars ridt och gående och

ledande och lyftande och smygande på bergsidorna,

i laviner af snö och mudder, och genom stalp, och
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i bäddar af forssande bergströmmar med öfverhän-

gaiide klippor och krympling s-tajlar, kommo vi ut

och började nedstiga på den östra sluttningen af

Klippbergen, med den spanska staden Santa Fé ett

godt stycke ännu framför oss, och i dalen nära der-

intill, Rio del Norte (om vi någonsin skulle komma

dit), hvarefter vi hade en lätt och säker landsväg
till Mexikanska viken.

Då vi nedstego till bergets fot och kommo till

slätten, sedan vi kanske en hel mil följt efter bott-

nen af en djup ravin, träffade vi plötsligt en sam-

ling menniskovarelser, som lågo utsträckta i gräset

på en solig plats, utan eld och fördenskull njutande
af solvärmen. En obeskriflig öfverraskning och för-

skräckelse målade sig i deras ansigten. De insågo

tydligt att de icke kunde undkomma, och fördenskull

kommo de med upplyftade händer emot oss, under

åtbörder som tolkade böner om förbarmande. Vi

voro alla hvita män, till häst och beväpnade — såle-

des deras fiender.

Den lilla skocken, ungefär tjugo stycken, de

flesta qvinnor och barn, utom två gamla män, gikt-

brutna och som endast med svårighet kunde gå. De
funno snart af våra tecken att vi icke ämnade göra
dem någon skada. När vi kommit intill dem, funno

vi att de alla voro värnlösa, äfvensom vi af deras

ihåliga ögon och andra tecken funno att de voro

stadda i yttersta nöd. En af sällskapet från Santa

Fé kunde göra sig begriplig för dem, och vi erforo

nu att de voro från en Apachi-by som nyligen blif-

vit förstörd af en trupp hvita soldater
;
att alla byns

krigare blifvit nedgjorda efter skarp strid, samt att

den för oss liggande skocken flytt, samt icke haft
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någon annan föda än rötter uppgräfda ur marken.

Hela landet var, sade de, i norr och öster, fullt af

livita krigare, som utrotat alla indianer som fun-

nits der.

Detta var första erfarenheten af ett gränskrig
som då rasade mellan Apachis och Förenta Staternas

trupper. De förra hade Yutahs till allierade. För

vår del, såsom resande, drogo vi den slutsatsen att

vi sjelfva voro stadda i fara under ett vidare fram-

trängande i rigtning mot Santa Fé.

Vi måste lemna de olyckliga menniskorna på
stället åt sitt öde, sedan vi likväl lemnat dem något
af vårt matförråd, som numera icke var rikt. Vi

öfverlade om planer att frälsa oss sjelfva så vidt

möjligt. Jag skänkte en af det fattiga folket en

dosa strykstickor och visade dem huru man dermed

kunde göra upp eld, för att värma de stackars bar-

nen, ty luften var här kall af draget från de snö-

klädda bergen. De tackade, men förklarade tillika

att det vore orådligt att göra upp eld, emedan rö-

ken skulle förråda dem. De visade oss djup erkän-

samhet och togo afsked af oss då vi åter stego till

häst. Jag tror att intet öga var fritt från tårar då

jag till mina kamrater yttrade en suck till Gud att

han ville beskydda de arma varelserna.

Vår kosa, som gick åt nordost, var nu rätt våd-

lig. Jag frågade mina kamrater från Santa Fé om
de visste huruvida Apachis såsom hel nation vista-

des på östra sidan om bergskedjan, hvilket de med

bestämdhet bejakade. ''Jiccarilla-stammen och ett

hälft dussin andra bo der. De hafva utbr.edt sig åt

alla håll, och äro de största tjufvar och skurkar som

någonsin kunna finnas'', blef svaret.
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Vi fortsatte likväl samma kosa, men under stor

farhåga och obeslutsamhet. Två timmar efter sedan

vi lemnat den olyckliga menniskogruppen, mötte vi,

i ett trångt och stenigt pass, två nakna indianer på
stora hästar, med häftig fart, på kanske blott femtio

famnars afstånd. De stannade ett ögonblick, påtag-

ligen skrämda då de sägo oss alla med stutsare i

händerna. Endast reträtt återstod dem för att und-

komma, men de tycktes icke sinnade att välja denna

frälsning. Vi på vår sida voro öfverens att oförän-

dradt fortgå. När vildarne sannolikt af vår pack-

ning sågo att vi voro resande och icke soldater, redo

de sakta emot oss, sänkte sina stutsare (såsom också

vi gjorde) samt tecknade fred.

Vi möttes och gåfvo hvarandra handslag. Det

rökte från deras hästar, till tecken att de voro ku-

rirer, hvilkas bestämmelse vi väl kunde misstänka.

Vi underrättades också att hela landet i nordost var

hemsökt af ett blodigt krig, fyldt af hundradetal

soldater, skiftevis innehafvande en del trakter, och

deremot äfvenledes hundradetal Apachis och Yutahs,

och att stort nederlag redan var gjordt på båda par-

tierna. Apachernas byar voro uppbrända, och våra

två ryttare voro helt visst skickade för att påkalla

förstärkning ifrån de öfriga Apachi-byarne på vestra

sidan om bergskedjan. De hade gjort en ganska
kort halt hos oss, men antydde derunder att vår väg
var i en mycket farlig rigtning.

Då vi utkommit ur detta pass funno vi en trång

stig som ledde åt sydost, med rigtning till San Diego,
en liten by invid Kio del Norte. Här höllo vi en

öfverläggning, på grund af de underrättelser vi fått

af de oväntadt upptäckta kurirerna. Dervid beslöts
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att de båda handelsmännen från Santa Fé och den

äldre Gleeson skulle fortsätta vägen till Santa Fé,

med äfventyr af att möta Yutahs och Apachiska kri-

garepartier, hvaremot jag, som icke hade något att

bestyra i sistnämnda stad, skulle med Caesar vända

till San Diego. Med oss följde den yngre Gleeson,

som, likasom vi, ämnade sig till Matamoras, vid myn-
ningen af Rio del Norte *).

Här skiljde sig således våra vägar, den ena åt

nordost, ledande till Santa Fé, och den som vi valde,

till sydost. Vår väg utgjordes allenast af en indian-

stig, som var temligen svår att följa; den gick öfver

berg och dalar, floder och träsk. Vi följde den utan

att af något märke eller af någon mensklig varelse

hafva ledning i afseende på den tid som skulle åtgå
— om det behöfdes en vecka eller en dag, eller

lång tid, för att komma till Rio Grande, och hvar-

under jag endast af min lilla fickkompass erhöll

kontroll på att vi reste i rätt rigtning.

Under ridter genom stora öde länder, sådana

som dessa, får man dagligen och stundligen intryck

som aldrig gå ur minnet; och ett sådant, som jag
fick under första dagens tåg, var eget nog för att

bli föremål för ett meddelande. Vi hade, vid sol-

nedgången, stannat, i afsigt att taga hvilostad för

natten, på en liten gräsbevuxen platå nära brädden

*) Då jag kom till gränskolonierna erfor jag att ett häftigt

och blodigt krig hade, under en tid af flera månader, egt rum emel-

lan Förenta Staterna och Apachis samt Yutahs; att en öfverste

Fontleroy och en löjtnant S:t Vrain, med stort antal trupper, ned-

lagt en stor mängd Apachis, samt att vår ställning, före kosans

förändrande, varit ganska betänklig.
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af en liten å, der vi hade en hemsk och ödslig skog
med tallar och klippor bakom oss.

Gleeson hade tagit lassos af djuren och gått

ned på en liten sluttning nära strömmen, der det

fanns ymnigt och friskt bete åt hästarne. Csesar

hade samlat ihop torr ved och gjort upp en rask

eld, der han höll på att koka, medan jag, på ett af-

stånd af tolf eller femton famnar ifrån honom, satt

på kanten af strömmen, vänd ifrån honom och sys-

selsatt med att afteckna landskapet framför mig.

Jag hörde ett häftigt utrop: ^^hvad vill du?" Jag
vände mig hastigt och såg Csesar, stödd på en hand

och ena knäet, svänga en eldbrand. Ett par steg

ifrån honom, och i den rigtning ditåt han slängde
det brinnande trästycket, såg jag två de största björ-

nar, den ena sittande och den andra skuttande till

Csesar.

Branden föll ned en aln framför djuret, som i

ögonblicket sprang på den med båda tassarne och

tog den i sina käftar, men släppte den snart under

ett ömkligt skriande, sprang tillbaka och strök sin

nos förnyade gånger emot det svalkande gräset.

Honan, som tycktes nyfiken, och utan aning om
hvad som händt, sprang derefter också fram. Ett

kort luktande var nog äfven för henne, och båda

skyndade bort, och klagade högst sorgligt under det

att de försvunno bakom klipporna.
Gleeson visste intet om händelsen förrän han

fick höra den berättas. Alla voro vi obeväpnade
och hade Caesars eldbrand att tacka för det vi und-

sluppo dessa farliga bestar. Det skulle icke lyckats
så bra om han suttit med bössan i handen.
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Bestarne hade skiljts ifrån oss tydligen med
osmak för vårt sällskap. Vi samlade ytterligare ved-

förråd för natten, men hade, för säkerhets skull,

dervid sörjt för att hvar och en af oss, vid behof,

skulle hafva tillgång till en eldbrand. Med en stock-

eld på hvardera sidan och våra hästar bundna nära

intill oss, samt en af oss skiftevis på vakt, blefvo

vi ordentligt hvilade.

Efter några dagars vidare resa, och med fort-

satt kurs öfver berg och dalar, på sednare tiden

utan att ens hafva gångstigen till ledning, kommo
vi till en temligen hög konisk kulle, der man såg
ett slätt fält nedanföre, hvilket vi hade skäl att an-

taga vara Rio Grande del Nortes dal, så att vi nöd-

vändigt borde vara nära der anlagda nybyggen.
Man öfverenskom att Gleeson skulle gå till hö-

ger om berget och jag, med Caesar, på den venstra,

då vi på den sandiga slätten icke skulle kunna gå
förbi den ene den andres spår, eftersom våra hästar

voro skodda och marken hade blott ett tunnt gräs.

Vi skulle således med visshet åter träffas på andra

sidan, hvarvid endera partiet sannolikt skulle råka

på någon trampad stig som ledde till nybyggena.
Efter en knapp mils ridt kom jag till en stig

som var starkt trampad af skodda hästar, hvaraf vi

voro förvissade att stigen ledde till bebodd ort. Se-

dan vi följt denna väg ett litet stycke, vände vi förbi

en liten kulle och kommo till en nybyggarekoja
—

ett väl bygdt logghus
— der röken ur skorstenen

visade att stället hade inbyggare. Vi redo fram in-

till huset, då en nätt och knappt medelåldrig qvinna
med två små barn kom ut i dörren.
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Jag tilltalade henne på spanska, och frågade

huru lång väg jag kunde hafva qvar till San Diego
eller någon annan stad vid Rio del Norte. Hon
svarade på engelska att hon icke förstod spanska.

Då upprepade jag frågan på engelska och fick till

,
svar att vi icke före natten kunde hinna till floden.

I ^^Kunna vi få qvarter och något att äta här?

Vårt förråd har tagit slut.^

^^Jag är mycket förlägen att nödgas svara er så

som jag gör. Vi hafva blott en kort tid varit här,

och våra förhållanden hafva icke gått lyckligt; men

i alla fall är ni välkommen om ni håller till godo
med hvad vi hafva.^""

^^Oroa er icke för det, min fru'^, förklarade jag,

^Vi äro icke ytterligt noggranna; vi begära inga sän-

gar, vi hafva en god buffelhud hvardera, och allt

hvad jag behöfver är en plats på golfvet för att ut-

breda dem, så att bräderna icke må kännas allt för

hårda."

"Men, dess värre, vi hafva ännu icke lagt in

något golf. Vi hafva hittills allenast en näfverbelägg-

ning på jordbottnen; men dermed har man likväl

torrt under sig."

"Det är allt bra, min fru. Det är egentligen

tak öfver hufvudet, vi begära."

Vi stego af; Csesar tjudrade hästarne, ty stället

hade godt gräsbete. Jag deremot satte mig ned att

samtala med den beskedliga qvinnan.

^ "Jag kan bjuda er en stek", yttrade hon, "och
'

gräddadt bröd, och en kopp kaffe, men vi ha intet

sött annat än sirap."

"Det är mycket bra; vi önska intet bättre", blef

mitt svar.
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Efter ett par minuters samtal fick jag veta att

hon var född i Ohio, blifvit gift i Texas, och ett par
år förut med sin man flyttat till Santa Fé, men att

de, obelåtna med ställningen der, flyttat till den lilla

vackra prärien der de nu vistades, och som de icke

behöft köpa, samt slutligen att de icke hade några

grannar på närmare afstånd än en half mil.

Csesar och jag hade superat med stek och kaffe,

och tagit väl för oss deraf. Natten kom; men icke

Gleeson. Hvar kunde han vara? Han hade icke

ledning af någon väg. Man kunde komma på flera

oroande tankar — att en grym björn fått honom i

sina käftar, eller att Navaho-indianer tagit hans

skalp, för att åtkomma hans häst. "Vi måste, föl-

jande morgon, gå att söka honom."

Vi hade spisat oss belåtna också på morgonen;
Csesar ledde fram hästarne, som vi just höllo på att

sadla, då Gleeson kom framridande på sidan om
kullen.

Hans väg omkring berget, den föregående da-

gen, hade varit så mycket längre än vår och haft

så många hinder af en ström, den han måste öfvergå,

att han för sent påträffade våra spår. Han hade

således fått sofva på sadeln utan att få någon mat.

Jag presenterade honom för den beskedhga värdin-

nan på stället, så att han skulle få en frukost. Men
den stackars menniskan, som syntes förlägen härvid,

svarade att han ej kunde få någon stek, emedan det

sista gått åt för vår räkning. "Vi få här ingen an-

nan föda än hvad min man skaffar med bössan.

Men här är knappt om vildbråd, så att han nu har

haft föga lycka på jagten. Han var ute hela för-

gårdagen utan att få något, och i går kom han icke
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ens hem, och, för att nu säga hela förhållandet,

hafva vi icke haft mer än den der paintern (måla-

ren) hela de sista fjorton dagarne.''

''Målare?" upprepade jag, "hvad vill det säga?"

"Ursäkta, jag borde sagt er att steken var af

en painter. Jag glömde säga er det, och ber er om
förlåtelse!"

Gleeson förstod att hon menade panther; och

emedan han var alldeles uthungrad, förklarade han

att pantherns svans skulle kunna utgöra hans fru-

kost; bara han finge något att äta.

Men äfven den var förtärd; den hade varit så

fet, att den stektes aldra först.

Jag tröstade henne med att jag funnit köttet

mycket godt, och att jag skulle vara mycket belåten

om jag kunde få dylikt till aftonmåltid. Caesar blan-

dade sig i samtalet och höll med om saken.

Gleeson fick kafie och bröd, hvarefter vi aflägs-

nade oss, sedan vi lemnat hvad Caesar kallade en

"silfverdolla", ehuruväl vår värdinna enständigt vä-

grat taga någon betalning.

Vi ankommo till Kio Grande del Norte, och sålde

våra uttröttade hästar — på sätt som för mig var

det vanligaste
— för halfva priset, hyrde en ^^dug-

ouf (båt) och åror, och började drifva med ström-

men till Matamoras, som låg 130 mil*) ifrån det

ställe der vi började färden.

Detta var före inbördes kriget, och således än

längre före fransmännens infall i Mexico, så att allt

nu var fredligt omkring den ädla och vackra flodens

stränder, om hvilka jag kanske längre fram kommer

•) Här, såsom i hela arbetet, menas svenska mil.
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att yttra mig något mera. — Från Matamoras hyrde

jag ett segelfartyg till Sisal i Yucatan, derifrån jag,

efter ett kort besök till Uxmal och några intres-

santa punkter på Campeche-kusten, tog vägen till

England och dess närmaste hamn Liverpool.

De upptäckter som jag gjort, icke de bland in-

dianerna, utan ibland klipporna, föranledde mig att

resa till Berlin, till min vän och korrespondent ba-

ron von Humboldt. Jag biel med mycken godhet

emottagen af den store lärde, och blef, genom ho-

nom, i Sans Souci, presenterad för konungen och

drottningen af Preussen.

Humboldt godkände utan invändning den theori

som jag uppgjort för de amerikanska bergens upp-
komst. Detta intressanta ämne föranledde hos mig
ett beslut att göra en ny resa till Södra Amerika

och Vestindiska öarne.

Jag kommer att säga mera om mina samtal med
denne man samt om mina besök på Antillerna. Jag

förbigår detta för närvarande. Försedd med bref

ifrån honom till hans gamle reskamrat Bonpland,
som då troddes ännu lefva i Uruguay, afseglade jag

till Cuba; och, sedan jag besökt de flesta bland de

lägre Antillerna, reste jag på ångfartyg till Rio

Janeiro; och, med Patagonien och Terra del Fuego
framför mig, hade jag berg och indianer tillräckligt

för långvariga forskningar.



ANDRA AFDELNINGEN.

BRASILIEN. BUENOS AYRES. ELDS-
LANDET.

SJETTE KAPITLET.

Bio de Janeiro.

Beskrifningar öfver långa resor måste alltid bli

afkortade då de innehållas i en liten bok. Uppgif-

terna måste hoppa såsom kängurus från den ena

punkten till den andra, om händelserna och bokens

slut skola samtidigt inträffa.

Under sådan nödvändighet har jag måst upp-
mana läsaren att liksom gissa till de mellankomna

händelserna, dem rummet icke tillåtit mig att om-

nämna. Så blir det också nu. — Efter en lång resa,

eller rättare en hel serie af resor, har jag nu kom-

mit till Brasilien, till Rio de Janeiro. Det är en

vacker stad, med dess omgifvande höga och branta

berg i bakgrunden, och den beundransvärda viken

Botafogo, lik ett skönt förkläde för sig. Det stör-

tande och rökande fallet af Corcovado är ditlagdt

till en evärdelig prydnad. Men hvad som är ännu

skönare, och i alla fall hvad som är mera påfallande,
är: landets stora och väldiga, ogenomträngliga sko-

gar, dess floder, träsk och muskiter och eldflugor och

fjärilar och alligatorer och tigrar och apor och pa-
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pegojor och indianer — allt liggande i vester och

söder om den stora staden.

Jag medgaf att Rio är en vacker stad; dess

klippväggar äro höga, dess Botafogo intagande, dess

Plaza behaglig, dess museum rikt; invånarne glada
och rika, damerna sköna; dess civilisation hög och

ädel. Men skulle vi stanna der? Botafogos vik och

dessa mörka bergbranter och det glänsande Corco-

vado-fallet förblifva de samma i årtusenden; Plazan

kommer att bebyggas med ännu ståtligare hus, fol-

ket blir allt rikare, civilisationen allt högre ;
damerna

bli väl icke vackrare än nu, ehuru de bli flera. Hvad

skulle väl qvarhålla mig nu? Man reser för att se

det förgängliga, icke det eviga.

Dessa stora skogar, i hvilka jag är sinnad att.

nu fördjupa mig, skola falla fÖr yxan. Dessa vackra,

krypande, fläckiga tigrar, och alligatorerna i mudd-

ret, skola, försedda med glasögon, komma in i våra

museer; de oräkneliga springande, hoppande och

svängande aporna, de skrikande papegojorna och

kakadororna, de guldglänsande fjärilarne och ana-

condas skola också komma dit; och hela den oänd-

liga massan af vildblommor och allt annat som till-

hör naturens andande och blomstrande verld, med

inbegrepp af den vilde och glade indianen, som ler

under det att han spänner sin båge inåt dsjungeln,

eller ror sin lätta kanot, och som snart nog skall

metamorfoseras, plundras, kanske utrotas, af civi-

lisationens oemotståndliga framsteg.

Hvarför då stanna för att se det oförgängliga,

som kommer att qvarstå och kan betraktas i kom-

mande sekler? Man har olika fallenhet och olika

tycken. Jag reser för att se det förgängliga och
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som vår och efterkommande tid förstör; jag vill se

det innan det faller. Jag vill fara till Buenos Ayres.

Der finnas inga indianer, inga tigrar, alligatorer,

anacondas. Ett ångfartyg afgår dit i öfvermorgon.

Jag medtager min anteckningsbok och mina penslar.

Uruguay, med sitt klara vatten, faller ut der, och

på den ro i de lätta kanoterna de smärta och vackra

Payaguas, Tobos, TÄngvas, Bocolis och Botocudos,

Den väldiga Paraguay kommer också der framrul-

lande sina vågor, och vattnen från den långsträckta

Parana, som båda hafva sina källor i midten af kej-

sareriket. Deras trehundrademila lopp skänker en

stråkväg jemte föda åt mer än femtio indianstam-

mar. Deras vatten och deras stränder lemna platser

åt 50,000 tigrar, 150,000 alligatorer, en million apor,

fem millioner papegojor, tio tusen anacondas och

skallerormar samt här och der en Boa Constrictor.

Hvilket skönt fält för forskningar från Buenos

Ayres! Och tillika, icke långt bort, åt söder, Aucas,

Puelches, Auracaiios, Patagonier och Eldsländare. Huru

lockande! huru inbjudande! Jag kan icke hopa allt

i denna lilla bok, men jag vill sammandraga hvad

jag kan, och fortsätta så långt papperet räcker.

Jag har icke mera min Caesar. Han skiljdes

ifrån mig, för ett år sedan, i Para. Det fartyg, som

förde oss ifrån Matamoras, gick ifrån Sisal till Para,

och der längtade han till ^'Sally BooF, en vacker

mulattflicka, som sålde pomeranser på kajen och va-

rit hans hjertas under på alla hans resor. Vår

skiljsmessa var sorglig, såsom läsaren väl kan tänka

sig. Han uppsökte sin idol, Sally, och jag reste till

vännen Humboldt. Tre gånger återvände Caesar vid

afskedet för att åter gifva mig ett handslag, och
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sista gången utropade han på sin rådbråkade engel-
ska: ''Gud beskydde er, min goda massa Catlin! Jag

glömmer er aldrig T

I Buenos Ayres upptogs jag hos min dervarande

vän Thomas; han rekommenderade mig en trogen

tjenare, José Alzar (som uttalades Althar). Thomas
hade sjelf anlitat hans tjenster i flera år. Han var

född i Corrientes, hundrade mil eller mer uppe i

Paraguay, vid mynningen af Rio Parana. Hans känne-

dom om landet och bekantskap med åtskilliga indian-

stammar och dessas språk, var just hvad jag be-

höfde; och med denne José Alzar var jag snart åter

i ordning till en ny expedition utan hästar, men med

ånga och kanoter, för att forska i de indianska för-

hållandena.

I Alzars hand öfverlemnade jag det goda och

beryktade reffelgevär som först bars i Esseqvibos
och Trombutas af min värderade reskamrat Smyth,
och som sedan handhades af Caesar under ett par
tusen mils resor. Jag inskränkte nu antalet af por-
trätter i portföljen till ett dussin, fäste portföljen på
bärarens rygg och begaf mig åstad på ångbåt till

Corrientes.

Jag har intet synnerligt minne af den stora och

blomstrande staden Corrientes, på flodens högra

strand, vidare än att jag vid min ankomst redan

från däcket såg flera grupper af indiantält på stran-

den, både ofvanför och nedanför staden.

Jag landsteg och tog mitt bagage till ett hotel;

men mina följande steg voro till dessa wigwams,
der jag också sedermera blef en trägen besökande.

Man kan föreställa sig den välvilja och tillit

som min nya employé visade mig då han nu var i



161

sin hembygd och var bekant med indianerna vid

staden. Der funnos tre familjer Payaguas och flera

tält med Botocudos, som gjort långa resor på sina

kanoter, och nu voro sinnade att återvända till sina

hemtrakter.

Payaguas-familjerna voro representanter af en

stam som är nära utdöd, och hvilkas seder och bruk

voro primitiva; de voro nästan alldeles nakna, enär

både män och qvinnor buro allenast ett "fikonalör,

stort som en hand, gjordt af bomullstyg eller af

bark. Det blef ett nytt intryck att se menniskor i

naturens ensamma utveckling och värdighet. Hvar-

ken Osagerna eller Schejennerna i Nordamerika kunde

jemföras med dessa i kroppsbyggnad, ej heller nå-

gon man i kulturtillståndet af alla som jag sett.

Sex fot och nio tum, sex fot och sju, till sex, voro

måtten på tre män ibland dem. Sex fot mätte en

yngling om sexton år.

Min tolk, som sett hela stammen, försäkrade

mig att de här sedda personerna utgjorde ett medel-

prof. De sjelfva försäkrade mig att i deras hem
funnos många som voro större än de. Intill dess

att jag får se Patagonierna anser jag Payaguas vara

den mest storväxta bland Amerikas folkstammar.

De äro kanot-indianer, och likt alla sådana hafva

de axlar, bröst och armar särdeles utvecklade, till

följd af deras ständiga användande af dithörande

muskler vid rodden, men smala ben, till följd af de-

ras sittande ställning och benens obetydliga ansträn-

gande.

Payaguas vistas på Paranas högra strand, och

hafva på andra stranden midt emot sig Chacos, en

ryttarestam, som har stora prärier för jagten, och
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följaktligen, likt prärie-indianerna i Nordamerika,
får en mera symmetrisk kroppsutveckling. Dessa

båda stammar liafva lefvat i ständigt krig med hvar-

andra såsom eviga fiender, men halVa likväl ingen-

dera förmått göra den andra någon afgörande skada.

Förklaringen ar, att kanotfolket är för klokt att

gifva sig ut på prärierna, och ryttarne åter äro icke

i stånd att något företaga på vattnet.

Payaguas bo allmännast i en långsträckt hydda
eller tält (tolderia)^ i form af ett skjul, på flodstran-

den, trettio till fyrtio famnar i längd, gjordt med

uppställda stolpar på lika afstånd ifrån hvarandra

och nedgräfda i marken, samt täckta med en besyn-

nerlig och vacker beläggning af palmblad» Det hela

är egentligen blott ett tak, med inga väggar, men

med en gardin af palmblad eller flätmattor som ut-

göra en nedhängande afdelning emellan de olika fa-

miljerna. Det är en gemensamhet som är utomor-

dentligt befängd och alldeles för nära sällskaplig

för att vara möjlig utan stor inbördes sämja.

De föda sig hufvudsakligen af fisk och sköld-

paddor, som båda förekomma ymnigt i floden, och

som lätt fångas under alla årstider utan att någon-
sin fanget slår felt.

Botocudos, som komma från trakterna närmast

Uruguays källor, äro alldeles olika dessa Payaguas
både till utseende och språk. De förra utgöra en

lemning af en krigisk och talrik stam, som i sed-

naste- tider blifvit nedsatt till ett antal af några få

hundrade, till följd af de amerikanska indianernas

pest, rhummen och bränvinet, samt kopporna. De

äro icke storväxta, men hafva bättre proportioner

än Payaguas, och med ett närmande till civilisation,
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med tröjor och gördlar af bomullstyg som de till-

byta sig af handlande.

Både Botocudos och Payaguas bära träskifvor i

underläppen såsom prydnad, likasom Nayas-india-

nerna från Qveen Charlottes i Nordamerika, såsom

här förut är sagdt. Men detta är ett öfverraskande

förhållande. Att samma egendomliga och besynner-

liga bruk skall förekomma både på nordvestkusten

af norra Amerika och på sydostkusten af det södra,

och att det förekommer inom sådana indianstammar

som icke hört hvarandra omtalas och hvilkas språk

icke har den aflägsnaste likhet — må väl väcka för-

våning. Så afgörande fakta måste man upptaga och

fästa sig vid, emedan de lemna bidrag till åsigterna

om racernas flyttningar och utspridning.

Ingen mer än jag sjelf kan tänka sig den för-

våning och den fägnad som uppstodo när jag visade

min portfölj för detta fattiga folk och framtog mina

porträtter af Nayas-indianerna med deras träskifvor

i underläppen. Jag berättade för de närvarande att

jag nyligen varit hos dem, och att det var minst

trehundrade dagars marsch till dem. (Det anförda

räkningssättet är det enda som de förstå då de skola

bedöma längre afstånd.) Jag sade dem också att

dessa Nayas bo nästan midt emot dem på andra si-

dan af jordklotet. Detta sista var naturligtvis för

dem en ny tanke.

Det var skada att detta uppträde gick förloradt

för min Caesar. Då jag här förevisade porträtterna,

förklarade jag också att bruket att sticka hål i öro-

nen och förlänga öronsnibbarne samt att i dem bära

ovala träskifvor, var alldeles lika. Höfdingen bland

mina åhörare kallade dervid Nayas för bröder; och
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en skämtsam medicin-man, som hade sitt hufvud livit-

måladt, kom fram med den qvicklieten att '^Nayas

kunde räknas för mycket ajiäcjsna slägtingar\

Sedan jag varit hemma i hotelet och öppnat
mina resesaker, fann jag mig i stånd att återkomma

till Botocudos med tre prof af träskifvor, dem jag
haft med mig ifrån Nayas, och som genom långligt

begagnande voro släta och liksom polerade. Vid

anblicken af dessa tycktes det såsom skulle de lif-

ligare fatta saken, eftersom här nu var ett påtagligt

bevis; alla uppgåfvo tillsammans ett förskräckligt

tjutande, som börjades af medicin-mannen, hvaremot

qvinnorna höllo båda händerna för munnen. Detta

sednare förklarade tolken betyda att "saken var gif-

ven och viss^^ och icke kunde förnekas — ett bevist

faktum.

Jag förklarade deremot för dem den lilla skil-

naden i formen på träskifvorna, då Nayas brukade

dem något aflånga och på båda sidorna skäliga,

samt urhålkade i utkanten, hvaremot Payaguas och

Botocudos hade dem runda med båda ytorna släta.

Höfdingen anmärkte härvid att han rätt väl

mindes den tid då Payaguas gjorde sina skifvor lika

som Nayas, men att man sednare ändrat formen till

den nuvarande, för att kunna lättare uttaga dem

och tillika bespara sig arbetet med att göra dem

skäliga, hvartill de icke hade passande verktyg. Då

jag frågade hvarför de buro dessa trästycken i läp-

par och öron, mötte de mig med en viss förbehåll-

samhet, som isynnerhet antyddes hos den gamle klyf-

tige medicin-mannen; men slutligen påstod han, att

man måtte hafva lärt det af sina gamla vänner Nayas

på andra sidan af jorden'^
— hvilken sednare tanke
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kommit något på tvären i hans hufvud; men höfdin-

gen hade en annan åsigt af saken, och gaf mig, i

få ord, svar på mina frågor. Han förmenade att

först och främst orsaken var att bruket kommit från

deras förfäder, att man alltid ansett det för ett orim-

ligt bruk, men att det, såsom hufvudsakligen inskränkt

till qvinnorna, gjorde ingen förtret, att qvinnorna

tyckas anse det vara en prydnad för dem, samt att,

i sådana saker, männen låta dem följa deras eget

tycke.

Vidare sade han också att här och der någon
man äfven påträffas med träskifva, men att en sådan

då anses såsom en "gammal käring". Deremot hade

alla karlar af deras stam underläppen genomstucken
för att deri bära åtskilliga andra prydnader. "Det

kunna vi icke undvika", påstod han, "emedan det

göres af mödrarne medan vi äro barn under deras

vård." Också uppgaf han att många karlar finnas

inom stammen som hafva läppen genomskuren, men

aldrig bruka någon prydnad uti den, och detta tyckte
han också vara det bästa.

P
'

Sättet att åstadkomma inskärningen, insättnin-

'gen i läppen, äfvensom inskärningen i öronen och

snibbarnes förlängning genom isatta tyngder, synes
här vara alldeles lika med hvad som sker hos Nayas.

Sedan jag här uttryckt min förundran öfver att

finna två folk på motsatta sidor af jorden hafva ett

och samma olämpliga bruk, har jag funnit icke min-

dre märkvärdigt att Livingstone i central-Afrika fun-

nit en stam som bär alldeles lika, och lika stora,

träskifvor — ehuru i öfre läppen. Dessa kallas bland

infödingarne Pä-lä-lä.
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Efter nämnde utmärkte resandes beskrifning

hafva de afrikanska trästyckena en och en half till

två tums diameter. Sättet att genomskära läppen
hos barnet och att sedermera under tillväxten vidga

hålet, är alldeles detsamma som jag här beskrifvit.

Han tillägger att det enda syftemål som han för

detta bruk förmått utforska, var prydnad.
Hvilken herrlig förbättring skulle det icke be-

finnas vara, om jag en gång under mina irrfärder

skulle råka på en indianstam, der man hade både

öfver- och underläppen så grann ! En dubbel Pä-lä-lä !

Tanken derpå eggar mig att gå framåt.

Ett slags båt, lik kölbåtarne på Missouri, fram-

drifven af fyra par åror, och fraktad, likasom de

sistnämnda, med tyger, korta varor, och otvifvelak-

tigt nederst rhum och whiskey, var redo att afgå

till de öfra Parana-vattnen. Alzar gick in på att

föra en åra, och jag att biträda i mötande forssar;

genom denna tillökning i mansstyrka vid nödiga till-

fällen fingo vi en angenäm resa till mynningen af

Jguaz a-strömmen — en längd af 80 mil. Ifrån den

punkten ämnade vi gå tvärs öfver landet till öfre

Uruguay, för att sedan på den fara tillbaka ned till

Buenos Ayres. Derunder skulle jag få tillfälle att

besöka en mängd indianstammar på flodens strän-

der och döda några svarta tigrar, som göda sig af

de vilda svinen och de mjukskaliga sköldpaddorna,

som så ymnigt förekomma vid dess stränder.

Alzar var hemmastadd med de öfriga roddarne.

Denna hans bekantskap med dem och deras pläg-

seder gjorde vistelsen ombord angenäm lör mig, så

att båten blef mig ett trefligt hem.
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Jag hade lofvat honom att jag, efter lyckligt

slutad resa, skulle, förutom det öfverenskomna arvo-

det, skänka honom minié-stutsaren. Det var honom
nu ett synbart, men obeskrifligt nöje att putsa, hand-

tera och vårda den — likasom Smyth brukade då

han bar honom i Trombutas och Esseqvibo. Alliga-

torer, vildsvin, vildgäss, änder och svanor — allt

sköt han på. Hans säkra skott, äfven på långa håll,

voro för hans kamrater icke blott ett nöje, utan

väckte också deras förundran, emedan de aldrig förr

sett ett sådant skjutgevär, och kunde icke förut ana

dess långa portée och säkra träffar.

Det landskap, som jag här såg, utgjorde en tafla

så förvånande för mig, såsom skulle jag aldrig sett

berglandskap och floder förut under mina så syn-

nerligen vidsträckta resor. De höga och lodräta

stränderna af röd sandsten, de ofvan stående sko-

garne, som bestodo af höga träd, vexlande på mot-

satta sidor, och öar och holmar emellan, äfven de

klädda med skogar af pomeransträd och andra vilda

fruktträd med nedhängande gula och röda frukter,

och likasom mellanväfda af rhododendron samt stor-

blommiga törnrosor; sådant var detta paradisiska

landskap.

VSam CoW\ min bössa för sex skott, hade ingen,
af sällskapet ännu sett, icke ens Alzar. Detta ge-
vär var gjordt hos min vän öfverste Colt, enkom för

min räkning, och svarade väl emot binamnet ''Sam"

under mina förra resor. Den låg ännu i foderal.

Men det ständiga flaxandet öfver och omkring mig
gjorde att jag tog fram den. Då väcktes ny förvå-

ning ibland manskapet, som väl hört ordet 'Vevolver'\

men aldrig varit i tillfälle att få se någon.
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Under vår båtresa mot strömmen såg jag några
få tigrar, emedan de af gnyet från sällskapet var-

nades, så att de sänkte ned sig i det täta gräset;

de vilda svinen voro i alla* fall bortskymda deraf;

men vildfågel, som icke förstod att bli skrämd utaf

skott, nedlade jag hvarje dag med '^Sam^^ ifrån min

beqväma plats
— en kagge — så att vi hade till-

räckligt af färskt. Kaggen stod i fören, så att den
— mig inberäknad — formerade en gallionsbild.

Forssar började förekomma oftare och bli mödo-

samma att genomfara, hvarförutan oss meddelades

att detsamma skulle förekomma ännu mera, något

längre fram; tillika brände solen odrägligt. Innan

vi hunnit passera våra 100 mil kommo vi till Can-

deloria, en liten stad på strömmens östra strand,

der våra handlande medresande hade affärer. Ett

Botocudos-läger lofvade också mig sysselsättning,

så att jag stannade der. Efter ett par dagar fort-

satte köpmännen deras väg, och vi tågade tvärt-

öfver "^Entre Rios"-bergen till den lilla byn och mis-

sionen Concepcion, invid Uruguayfloden.

Alzar förnyade gamla bekantskaper här, och

med minié-geväret i handen och indian-porträtterna

i portföljen på ryggen, och med den takt och gläd-

tighet, som tillhöra sonen af en portugisisk fader och

en kreolsk moder, vann han lätt nya bekantskaper,

så att han gjorde en viss furore i den lilla byn.

Här funnos inga indianer. Sedan jag hvilat ut

ett par dygn, förtingade Alzar en båt, samt inpac-

kade salt kött, kaffe, socker, salt, m. m., för resan

utföre floden. Jag gick ombord med honom i vår

lilla tungrodda och fula, men stadiga och starka båt,

der Alzar placerat en rak och utmärkt roddare, af
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sina gamla bekanta, som önskade komma till Buenos

Ayres, och var glad att kunna betala resan med

arbetet.

Det kunde icke vara något att anmärka mot en

så lycklig tillfällighet; och med tre goda åror och

tre dugtiga roddare från Concepcion
— en mycket

god utgångspunkt, ju?
—

begåfvo vi oss åstad.

Att passera med strömmen i en stark och tät

båt, och i ett sådant klimat, på en så klar och skön

flod, med fullt förråd af kaffe och socker, salt, bröd,

salt fläsk, samt lika fullt förråd af krut och kulor

och fiskredskap, är verkligen en af de roligaste re-

sor i verlden. Vi färdas eller sofva, efter behag;
och den stillhet, med hvilken vi halka fram, gör att

vi kunna, om vi så önska, komma tigrarne inom pi-

stolskotts håll, der de stå med hufvudet ofvanför grä-

set på stranden.

Likasom jag och Smyth voro tigerjägare vid

Trombutas, voro nu Alzar och jag tigerslagtare med
samma vapen på Uruguays stränder. Och hvarför

icke? Det kostar intet, man behöfver inga läroår;

hvarken mod eller raskhet eller försummelse komma
här i fråga. Ingen talang i skjutning, ty tigrarne

hålla hufvudet alldeles stilla. Man har ett förträff-

ligt sigte midt på framhufvudet, som är det rätta

stället, der den svarta linien uppkommer. Den sakt-

modiga strömsättningen gör ingen rubbning i sigt-

ningen, men bringar oss femtio steg nära dit som

vi behöfva.

Hela kostnaden är ett skott krut och en spets-

kula; och för det priset ger djurets svans hundrade-

fällt betalning, om det är fett; dessutom är skinnet

värdt femtio dollars.

Sednaste Strö/tåg, 8



m
"^En tigersvans! hvad, äter man en tigersvans?"

Ja, det gör man, men den kan icke lagas i kö-

ket; det får man icke begära. Den måste inläggas
i blad af vild kål (Wapsipinnican) och rostas under

askan af en fälteld i jorden. Det finnes ingen rätt

som i läckerhet för lukt och smak och behaglig

matsmältning kan dermed jemföras. En sådan svans

väger ofta sex å åtta marker. Att denna rätt också

högt värderas af indianerna, finner jag af att jag,

under mina resor, träffat minst ett dussin vildar som
kallat sig "tigersvans". Sjelf har jag två gånger er-

farit denna höga och smickrande utmärkelse af detta

fattiga folk, som hafva hjertan, men inga dekoratio-

ner att bortgifva.

Likasom Rio Trombutas', äro den sköna Uru-

guays stränder täckta med täta och majestätiska

skogar, med öfverflöd på apor och papegojor, svin

och tigrar; och sjelfva flodbädden är, om man får

döma efter mängden af torna skal på stranden, all-

deles full af mjukskaliga sköldpaddor. Förträfflig

fisk af många slag, och med namn för hvilkas om-

nämnande jag skulle komma att stå i förbindelse

hos Alzar, fångades oupphörligt och med stor lätt-

het. Och änder och vildgäss och svanor — och pe-

likaner i fall vi velat hafva dem — stodo oss alltid

till buds att med lätthet åtkomma. Öarne i den

nedre delen af floden äro, likt Paranas öar, täckta

med pomeranser och andra frukter.

Vanligast togo vi våra nattqvarter på öarne,

emedan tigrarne sällan komma dit, äfvensom skaller-

ormarne vanligtvis der icke finnas. Men på dessa

öar, likasom på Amazonflodens, har man en annan

plåga, en oöfvervinnerlig plåga, lika allmän och all-
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rådande som sjelfva luften, de obarmliertiga mushi-

terna. Så snart solen gick ned hade vi genast krig

med dem.

Det var nämligen vid den tiden, då det var nöd-

vändigt att vara i land för att sätta på grytan och

koka vår mat, men då det var gjordt medan vi alla

voro beväpnade med en kort bundt eller ruska för

att slå muskiterna ifrån oss, blefvo våra matvaror

och kokkärl tagna i båten och doppade i strömmen,
hvarvid den hvirflände hopen snart flydde till landet;
— och, då vi kastade ankar, hade vi, ute på floden,

till omkring kl. 10 på qvällen en fredlig och ange-
näm tid att taga vår förfriskning i båten. Men vid

den tiden måtte de otäcka kräken hafva en polis-

ordning emot sig, den vi dock aldrig kunde utreda.

Hungriga eller icke, hållas de ifrån den timman inne,

till nästa soluppgång.
Fördenskull lade vi till vid stranden något litet

efter kl. 10, och sofvo der;
— hvar? icke i våra

hängmattor, utan i vår täta och starka båt, färdiga
att genast begifva oss ut i strömmen om någon fara

hotade. Om det regnade, skyddades vi fullkomligt
af en upprullad matta, som Alzar och hans passa-

gerare flätat af palmblad medan vi passerade utåt

floden, och hvilken matta utbreddes ifrån fören till

aktern. Ingen droppe oroade oss då. De förskräck-

ligaste åskbyar störtade ned öfver oss, men förgäf-
ves. Men emot muskiterna skyddade icke mattan,

ty hvarhelst luft intränger, der komma också mu-
skiterna.

Och huru besynnerhgt! Hvilken underlig ord-

ning i naturen. Billioner billioner millioner af dessa

blodsugande kräk, som tillkomma blott för att fin-
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nas under några få veckors tid, med lystnad efter

blod och ett snyte som duger att borra hål igenom
huden med och suga till sig blod

;
de vinna icke det

syfte hvartill naturen utrustat dem. Icke en ibland

millioner kommer i tillfälle att begagna sin organi-

sation; och de få som få sitt lystmäte dö deraf inom

en kort stund.

Det är ju oförklarligt att ett så märkligt organ,

hvarmed naturen utrustat dem för att dermed ge-

nomtränga den tjockaste lefvande hud och utdraga
en föda, till hvilken naturen hänvist dem, skall för-

orsaka en så odräglig plåga, som gör att försöket

icke lyckas dem! Det finnes intet djur som tåligt

tillåter muskiten att sticka och suga. Menniskan

tillåter icke heller muskiten att hemta blod när hon

känner stickningen på de få punkter som lemnas

åtkomliga.

Således är här en naturens ordning gäckad;

eller har naturen ämnat kräkets sugningsorgan till

något annat ändamål, och är det så att muskitens

grymma bruk af organet är en förvändning af hvad

naturen åsyftat?

Men också huru besynnerligt att muskitens gadd

genomtränger det tjockaste kläde och den hvita men-

niskans skinn, till och med stundom letar sig väg

igenom byxor af bockskinn, men har föga makt med

den nakne indianen — dock icke så att den saknar

styrkan dertill, eller icke skulle kunna äfven der

suga ut blodet, ty indianens hud är lika tunn och

vek som den hvites.

Man har resonnerat olika om den saken. Dels

har man velat tro att indianens blod icke skulle

vara smakligt för muskiterna; dels har man trott
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att indianerna liafva någon olja eller krydda, hvar-

med de smörja huden. Men det är mera troligt att

den rök, hvari vildarne ständigt lefva, och som mu-

skiterna alltid undvika, gör ytan af deras hud oan-

genäm för kräken.

Indianerna i södra Amerika sofva under skjul i

fri luft och alldeles nakna och dervid obesvärade af

muskiterna, på ställen der den hvite, om han hölles

bunden och naken, sannolikt icke skulle få behålla

lifvet en timma. Det blefve då icke blodförlusten,

utan inflammationen som skulle taga lifvet af honom.

Och om hela verldens hvita befolkning samlades vid

Amazonfloden och länderna deromkring, och vore,

en hel dag, ifrån soluppgången på morgonen till kl.

10 på qvällen, utsatt för muskiterna, skulle hela

denna mensklighet vara utrotad.

Jag fruktar att jag talat något för mycket om

tigrar och muskiter, men jag måste anföra ett recept
som jag skref för att roa mitt båtsällskap.

Att göra muskit-soppa.

När man färdas utftjre Missouri eller Arkansas

i Nordamerika, eller Parana eller Uruguay i det sö-

dra, skall man fästa sin båt vid land på en mjuk
botten, just i solnedgången. Man har då till hands

en kittel hälft fylld med flodvatten. Men innan man
landar skall man salta det, eller, om man har, dit-

lägga ett stycke salt fläsk och ett dussin prärie-

lökar (cop-o-blos), en art små lökar, icke större än

en stutsarekula, och hvilka ingen resande bör för-

summa att samla och hålla i förråd, såsom ypper-

liga vid matlagning. En vildgås eller kalkon kan icke

väl rostas utan dem, emedan köttet eljest icke mättar.



Allt detta bör vara i ordning i båten, emedan

det på land icke lätt kan verkställas. Om man sjelf

är kock, bör man draga på sig ett par indianska

hjortlädersbyxor utanpå sina egna plagg. De böra

väl tillbindas vid fotknölarne. Hatt eller mössa lem-

nas i båten, och hufvudet omlindas med en tjock

silkeshalsduk eller sjal. Den bindes under hakan

och får räcka upp öfver nästippen. I nacken till-

knytes den stadigt. Med en ruska i ena handen och

den andra ledig för göromålet, ett par tjocka bock-

skinnshandskar eller vantar på händerna, alla fickor

ut-invända; då är man någorlunda fredad från an-

fall, om man flitigt slår omkring sig för ansigtet

med ruskan eller bladqvasten. Man kan då gå i

land; men man bör hålla alla lemmar i oupphörlig

rörelse, ty det förhindrar användningen af gadden,
om muskiten möjligtvis kommit åt att smyga sig till

någon oförsvarad punkt af beklädnaden.

I dessa skogstrakter ligger mycken torr ved och

qvistar af mulbärsträd, som mycket lätt taga eld.

Denna ved brinner med lätt låga och liten eller in-

gen rök som kan skrämma bort muskiterna. Kit-

teln måste sättas midt öfver eller i elden, så att lå-

gan slår upp rundt omkring den, samt stiger en half

aln eller något mera uppöfver den öfre brädden.

Det öfriga sällskapet skall nu ro bort med bå-

ten ut på strömmen och med sina bladqvastar drifva

undan muskiterna åt landet, der ni, som skall koka,

får sköta kitteln, emedan en person bättre än flera

samlar svärmarne omkring sig.

När dessa börja samlas i lofvande täthet om-

kring er, börjar ni gå med jemna och små steg om-

kring elden och den kokande kitteln. Svärmen föl-
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jer med, men flyger tvärt öfver för att få genväg,

och få vingarne brända, hvarefter de falla ned i

kitteln. Om ni för öfrigt sköter bladqvasten väl, så

döfvar ni också mot ert ansigte en stor mängd som

äfven faller ned i kitteln. Det träffar då dem som

voro för mycket försigtiga för att låta bränna sina

vingar.

När en tjock massa blifvit samlad i vattnet och

urkokad, bör ni med en träslef taga bort dem och

lemna rum för nya, hvilkas fett skall utsmältas så-

som på den förra uppsättningen. Om någon skulle

hafva en fördom emot min soppa, vill jag åtminstone

påstå att den lätt erhålles och kostar intet.

Ifrån Concepcion, der vi började vår sednare

resa, finnas indianer i mängd, i trakten till Santa

Cruz, något öfver trettio mil, derifrån till San Pe-

dro på vestra stranden, icke långt. Ett äfventyr

måste här få sin plats, en tigerhistoria. Den skall

icke bli lång; derefter återkomma vi till indianerna.
' På Missouri, der Batist och Bogard rodde, satt

jäg ständigt vid styret; men på Uruguay styrde Al-

zar, hvaremot jag satt midt i båten, medan den pas-

sageraren, som skulle tjena in frakten med arbete,

satt såsom en maskin i fören med sin åra. På ett

afstånd af sex eller åtta mil ifrån Santa Cruz, på
ett ställe der vi sågo en stor mängd sköldpaddskal

på stranden, och halfätna sköldpaddor qvarlemnade
— ett säkert tecken att tigrar der stryka fram —
hade jag tillsatt Alzar att hålla utkik, och varsko

mig om något skulle förefalla; men under tiden som-

nade jag. Jag hörde, halfvaken, en hviskning af Alzar:
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"Sir! det står en vacker tiger der med hufvudet

och hela halsen öfver gräset."

Innan jag blef alldeles redig, tillsade jag honom
att backa så tyst ske kunde, samt hålla styrningen
närmare åt land. Vi voro nämligen något långt ute

på floden.

Innan han gick ifrån mig, tecknade han med
sitt pekfinger rigtningen, så att jag började se det

stygga djurets runda hufvud öfver gräset, högst uppe

på strandbrädden.

Jag sade "stygga djuret". Och hvarföre? De

stackars djuren jaga för födan och vi för nöjet. Vi

döda icke för att få deras kropp, vi taga stundom

icke ens svansen. Men — en tiger framför oss! det

är icke stunden för moraliserande och miskund.

"Sam" togs i båda händerna och lades till ögat. Det

small, röken skingrades, jag såg intet, men perso-

nerna i båten utropade: "stendöd, sennor!"

Jag lät styra kanoten till landet och steg ur.

Vi hade lagt till några få famnar ifrån det ställe

der tigern stått. Jag följde vattenkanten till dess

jag kom midt framför den punkten. Jag bad nu

Alzar styra ut något litet från land, och hafva sin

bössa i ordning om det skulle behöfvas.

Ehuru folket sett tigern falla, tog jag detta för-

sigtighetsmått, emedan jag måste stiga uppåt kanske

trettio eller fyrtio fot på en brant som var beväxt

med mycket högt gräs. Mitt skott hade gått löst

något långsamt och jag befarade att djuret kunde

ligga skadskjutet i gräset, och redo att kasta sig på

mig, eller om han vore död, kunde hans maka kom-

ma till anfall.
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Jag hade fem skott qvar i cylindern, och ansåg

mig kunna våga att ensam gå uppför branten —
ehuru oklokt det var. Banken låg trettio fot öfver

vattenytan, och brantheten var ungefär trettio gra-

der, men gräsmassan var nästan mer än manshög.

Jag steg långsamt uppåt, och när jag kom med huf-

vudet öfver kanten blef jag förmodhgen snart upp-
täckt. Tigern var der, och kom såsom ett skott på

mig. Hans bröst stötte mot mynningen på min bössa,

så att den kastades öfver min axel och ned till ström-

men — och jag blef likaledes dervid stött baklänges
ända ned till vattnet. Det var en stöt och en kast-

ning, och — djuret försvann i ett ögonblick!

Jag svimmade utaf fallet och stöten, samt blef

i sådant tillstånd buren i båten, men hade, i mitt

hjelplösa tillstånd, lika lätt kunnat bli släpad in i

snåret till rof för min fiende. När jag återfick sans-

ningen, visste jag intet af hvad som skett, utom stö-

ten; man berättade mig huru det förefallit. Jag
mindes icke att jag sett vilddjuret då det anföll mig.

Sannolikt var det så, och i det fallet förklarligt af

att det höga gräset och bladväxterna skymde honom

för mig.

Vi satte ut på strömmen, med klokt erkännande

att striden var förlorad. Det var bättre än att ut-

sätta sig för nya äfventyr blott för att stilla nyfi-

kenheten.

Det är sannolikt att det djur, som jag skjutit

på, verkligen också stupat, såsom båtfolket påstod,

och att dess maka, som legat bredvid, rusat på mig ;

eller också var det möjligt att skottet, som brann

något långsamt, för krutets fuktighet, endast skrub-

bat tigerns hufvud, så att han varit i stånd att rusa
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på mig. Men .huru än dermed må hafva förhållit

sig, voro vi belåtna med att lemna hela gåtan åt

tigerns egen pröfning.

Medan jag gladde mig åt att hafva lyckligen

undkommit, började jag kanna smärta i venstra ar-

men, emellan handleden och armbågen; tillika bör-

jade det att blöda. Jag fann då att djuret, oaktadt

det så hastigt kastat sig tillbaka, likväl haft ett tag

omkring min arm. Vid närmare påseende såg man
två hål på öfverarmen och ett på underarmen, mär-

ken efter tänderna. Och till bevis att tigern velat

släpa mig med sig hade han slagit ena ramen på
min venstra axel, men så att taget sluntit och alle-

nast upprifvit min bomuUspaletot ett långt stycke,

med repor efter klorna i köttet. Såren voro såle-

des, såsom vid käringträtor, egentligen blott rifna,

så att de snart läktes och glömdes, ehuruval ärren

qvarblifvit till ett angenämt minne.

Jag väntade att finna indianer vid San Pedro;

de funnos der också i stort antal. Tobos, Lingvas

och Bocolis — små stammar, qvarlefvor efter brän-

vinet, ehuru också kopporna bortryckt kanske största

delen af dessa talrika befolkningar.

De två förstnämnda folken, som tyckas vara

sammanslagna utaf två stammar, äro ännu de tal-

rikaste, äfvensom de mest intressanta. Deras by

(tolderia) består af ett enda långt skjul, upprest på

flodstranden, fyrtio famnar i längd, och bygdt nära

i likhet med tolderian hos Payaguas, som jag förut

beskrifvit, och liknar således också Connibos och

Sepibos skjul vid Rio Yucayali i Peru. Afven fol-

ket liknar, fcir sina personer och bruk, Connibos,

så att de böra anses såsom bröder; äfven likna de
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Botocudos, af hvilka de utan tvifvel utgöra en del.

Likt dessa bara de träskifva i läppen och förlänga

öronsnibbarne.

Detta högst besynnerliga bruk, som jag förut

här omhandlat, hade jag tillfälle att närmare under-

söka hos denna stam. Det föranleder några ytter-

ligare anmärkningar. Större delen af folket har re-

dan öfvergifvit den onyttiga och löjliga pläg seden,

under det att andra ännu bemöda sig att få den

bibehållen.

Flera gånger tillät man mig att noga undersöka

öppningen i läppen, och till min stora förundran såg

jag att den vid hvarje tillfälle sammandrog sig till

ursprunglig form och dimensioner så snart trästyc-

ket blef uttaget. Öppningen gick så fullkomligt ihop,

att spotten qvarhölls i munnen. Märket efter öpp-

ningen kunde då knappast ses vid flyktigt betrak-

tande.

Jag målade en af deras medicin-män; af honom

fick jag flera underrättelser om detta bruk; han

satte också fingret i flera hål i kinderna, genom
hvilka snören, fjädrar och andra prydnader kunde

instickas vid vissa tillfällen, såsom vid danser, ma-

skerader o. s. v. Jag pekade på ett sådant hål,

som jag såg i öfverläppen. Han drog då ned läp-

pen och satte tummen igenom öppningen, och för-

klarade att han stundom bar en träskifva deri. Jag

upptog då ur fickan ett par sådana skifvor, som jag

nyss förut genom byte bekommit. Han förstod ge-

nast min mening, och i ett ögonblick hade han in-

satt den ena i öfverläppen. Här träffade jag såle-

des på ett dubbelt ''Tä-lä-la!\ Det väckte skratt hos

de närvarande indianerna, som väl sågo att det var
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gjordt för tillfället och icke vanligt. Den gamle

lustige doktorn fann likväl att han kunde tala bättre

med två än med en sådan pjes. Det klappande och

smällande ljudet af de båda skifvorna, jemte det löj-

liga grimacerandet, framkallade ytterlig munterhet

bland de kringstående.

Utom detta besynnerliga prydnadsbruk och öf-

riga förr omnämnda sätt att vanskapa sig, så som

hos Peruvianerna och Platthufvudena
,

förekomma

också andra, icke mindre underliga, och som hittills

icke varit kända. Ibland sådana är intet märkvär-

digare än det som brukas hos de talrika stammarne

vid öfre Amazonfloden och trakten af dess många
dervarande tillflöden, der jag några år förut var,

åtföljd af Caesar.

Af alla stammarne på den amerikanska konti-

nenten äro Amazonflodens och dess bifloders de mest

nakna och mest illa vuxna, de minst prydda, minst

krigiska och minst fiendliga.

Eqvatorns klimat, hvarinom de lefva, förbjuder

dem nästan att begagna någon beklädnad; deras

lefnad såsom fiskare, tillbragt för den mesta tiden

i deras våta och smutsiga båtar, som förstöra alla

plagg, gör att tusende af detta folk lefva i ett till-

stånd af nakenhet, nästan lika fullständig som då

de föddes till verlden, i ett naturtillstånd, efter or-

dets egentliga betydelse, alldeles för mycket för ar-

tistens pensel, enär karlarne endast bära ett hand-r

stort fikonalöf af bomull eller bark.

När den resande kommer in i deras låga hyt-

tor, der han alltid ar välkommen, känner han sig

förlägen för deras nakenhet, men de känna intet

sådant. De hafva modesti utan förhängen, och de-
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ras konstlösa och osökta egenhet kan lära den ci-

viliserade menniskan saker som hon, ibland sina

otaliga begrepp, aldrig tänkt sig.

Ehuru fula en del Amazonstammar äro, i jem-

förelse med andra amerikanska racer, förekomma der

likväl ännu åtskilliga som påminna den resande öm

Winnebagos, Menomonis och andra kanot-indianer i

norra Amerika, och äro nästan lika dem.

Vid Amazonfloden och dess tillflöden, från myn-

ningen af Piio Negro till Nauta, som utgör hälften

af floden, flnnas mer än etthundrade stammar, som

tala olika språk eller dialekter; och fastän de äro

temligen fula utaf naturens hand, hafva de -af re-

sande blifvit karrikerade på ett sätt som skänker

föga kredit åt konsten, och brännmärkta såsom kan-

nibaler, i ett språk som är föga värdigt historie-

skrifvare.

Hela landet, på en sträcka utaf 160 mil, skulle

man med all trygghet kunna genomvandra med hu-

stru och barn, om det vore möjligt att genomtränga
dess stora skogar och träsk på båda sidorna om flo-

den. Man kan passera der alldeles obeväpnad, utan

att lida någon of(3rrätt af dessa vildar. Man kan

tvärtom påräkna hjelpsamma händer vid svårigheter

som kunna möta. Dessa menniskor äro vänliga mot

de hvita, emedan landet icke har några bufflar eller

bäfrar som locka europeens vinningslystnad, och

emedan de icke hafva något att köpa bränvin eller

rhum för, och emedan deras land är så vidsträckt

och så öfvertäckt med timmerskog, att den hvite icke

längtar derefter; fiendlighet emellan dessa stammar
är föga känd. Också äro stammarne så små, att de

icke skulle kunna försöka ett utrotningskrig mot
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hvarandra. De hafva inga råmärken att försvara

eller jagtmarker att skydda. De kunna icke jaga;

skogarnes täthet förbjuder det. De föda sig af fisket,

och då det sker på floderna, som icke hafva gränse-

skilnader, är fångsten fri för alla. Rodden ingifver

mindre krigslust än rörelserna på hästryggen, af

hvilka krigaren ofta ledes till raska och farliga

strider.

I likhet med de flesta kanot-indianer hindras de

af slasket i båtarne från att hafva skor och byxor,
och olika de indianer som rida på prärierna eller

tåga till fots öfver bergländer, äro fiskarefolken bar-

fotade. Arbetet att ro båten — utan användande af

nedra extremiteterna — gifver dem anatomiska miss-

förhållanden, oproportionerad utveckling hos musk-

lerna i armarne och bröstet, men deremot smala

höfter och tunna ben.

Ryttarefolket deremot på prärierna, som nästan

ständigt äro till häst, få en motsatt fysiologisk fel-

aktig proportion. Deras ben och lår och höfter äro

fulla och starka, hvaremot deras armar, som endast

handtera bågen, äro spensliga och tunna; de äro

också hjulbenta.

Fiskaren ser bra ut då man ser honom ro sin

båt, men stående vacklar han och ser noga framför

fötterna, förlorar den värdighet som finnes hos män-

nen med mockasiner, män som säkert taga sina steg,

och bruka ögonen allenast för afiägsnare föremål.

Dessa afvikelser från den naturliga symmetrien
hos mannen och hans rörelser, förekomma tydligt

och allmänt hos Amerikas ryttarefolk och fiskare-

stammar. Men det finnes ett tredje folkslag, som

hvarken har hästar eller flodfart; det är bergsboerna.
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De hafva icke tillfälle att fånga fisk eller jaga efter

bufflar, men deras gång och klättrande upp och ned

ibland berg och klyftor utveckla samtidigt alla krop-

pens muskler, och dana kroppar med fullkomlig har-

moni.

De talrika stammarne vid öfre Amazonfloden,

omkring mynningen af Rio Negro, samt derifrån till

Nauta och trakterna kring Yucayali, der jag nämnt

att man träffar kanot-indianerna, förtjena att vidare

omtalas för de prydnadssätt som de hafva med ban-

gen och målningar, samt med saker som kanhända

äro än mera befängda än träskifvorna i läpparne.

Sådana nya saker förekomma hos de stammar der

vi nu stannat.

Utom den vanliga målningen med koschenill och

andra färger, som påsuddas med fingret, hafva en

del stammar ett sätt att trycka färger på ansigtet

och kroppen. På en särskild sort palmlöf, eller ett

skinn med ett slags pergamentberedning, har man
tecknat och utskurit besynnerliga arabesker. Dessa

blad läggas nu på ansigtet eller andra delar af krop-

pen, då färgen, blandad med fett, blir anbragt sva-

rande mot de gjorda teckningarne.

Ofta begagnas olika typer på bröstet, armarne

och benen. En åskådare förundrar sig öfver resul-

tatet af operationen om han icke förut känner idéen

för konststycket. Han ser, på morgonen, teckningar

utplånade, dem han sett dagen förut anbragta, så-

som han tror, med stor möda och skicklighet; men
de äro ditsatta på några minuter.

Dessa teckningar beredas med olja och lim, så

att de tåla tvättning, och när de en gång äro ut-

arbetade, kunna de begagnas tusende gånger. Hvad
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som mest öfverraskar en artist är att se flera fär-

ger öfver och igenom hvarandra, likasom kromo-

litografiskt tryck, och fastän färgerna äro anbragta
med fingrarne, finner man effekter som för kopieran-

det skulle fordra stor artistisk skicklighet.

Folket i denna stam har feta, runda och fasta

kinder; detta, så väl som personernas egna färg,

underlättar utöfvandet och effekten af detta konst-

stycke, som helt visst icke med samma framgång
skulle kunna utföras på en annan undergrund.

Hängena i öron och ansigte hos de flesta bland

dessa stammar äro lika öfverraskande för betraktan-

det, och äro än mer oförklarliga. Ibland de stam-

mar, som jag i denna trakt besökt, äro isynnerhet

Muras utmärkta för dessa bruk. De bo på båda

sidor om Amazonfloden, ofvanför mynningen af Rio

Negro: Iqvitos, Omaguas, ItCAmas, Ya/mcis, Marahuas,

Orejones, Mayorunas, Connihos, Sepibos.

Dessa stammar klyfva öronen och förlänga öron-

snibbarne förmedelst tyngder som ihängas. När man
vunnit det som åsyftades, äro de i tillfälle att bära

stora trästycken deri, alldeles såsom Botocudos och

Lingvas, der jag sist var. Vid sättet att förlänga

öronen bli dessa också i förlängningen utvidgade.

Man ser dem ofta så långa, att de räcka ned på

axeln, och bära ett hälft skålpunds vigt uti sig.

En Murahöfding hade öronen både uppslitna

och med förlängda snibbar, samt deri instuckna pryd-

nader, runda silfverplättar, fastade i kinderna, ha-

kan och näsvingarne, samt långa stickor eller spet-

sar utstående från hakan och kinderna.

Till stöd och fästpunkter för dessa prydnader

gör man i barndomen inskärningar i köttet, hvari
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intränges en kula med långt hängande fortsättning

utanför. Köttet lakes rörformigt, och det instoppade

utdrages då. Köttets spänstighet är så stor, att

öppningen knappast märkes. Vid högtidliga tillfäl-

len instickes velen eller kulan i öppningen, och i

denna åter den stjelk eller sticka som ditsättes och

som af kulan fasthålles i den ställning den skall

hafva. På samma sätt fästas silfverplåtar och fjä-

drar eller andra ornamenter i kinderna eller hakan.

De dansa, sjunga och skrika med alla dessa

prydnader åsatta, och om något skulle rubbas, blir

det lätt återjemkadt med fingrarne. En Orejona hade

långa pennfjädrar stuckna tvärt igenom näsan, två

stickor, klufna utaf palmblad, fastade med kulor vid

näsan, och trådperlor fastade i öronbrosken; fjädrar

och perlor, på samma sätt fastade, hängde ifrån ne-

dre läppen.

En Ccocato-höfding hade dylika inskärningar,

bar skifvor i öronen och prydnader i ansigtet, be-

stående af endast perlsnören. Utom dessa prydna-

der, hade folket af denna stam ansigtet, bålen och

benen målade i en mängd former och färger.

En medicin-man (trollkarl) af Omagua-stammen

begagnade genomskärningen i läppen skiftevis för

upphängning af perlsnören och snäckskal eller granna

fjädrar, eller flintstycken af ett skålpunds vigt, på snöre

som hade fäste på insidan af läppen. Det var en vana

som han försäkrade mig att han icke kunde umbära

för den fägnad han deraf emellanåt hade, helst efter

maten, då han genom detta bruk så angenämt kunde

insupa den svalkande luften i fulla drag!

Bruket att hänga perlband och fjädrar från un-

derläppen begagnas också af qvinnorna hos många
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i andra delar af södra Amerika, t. ex. i Venezuela,

Guiana, Paraguay och bergländerna i Peru. En

Goagive-flicka uti Venezuela hade långa stickor ut-

stående från kinderna och hakan — en taggighet
som ju borde rekommenderas såsom qvinligt skydds-
värn inom civiliserade nationer.

Efter denna afvikelse om Amazontrakternas folk,

återkommer jag till Tobos och Lingvas, som vi lem-

nade vid Uruguay.
Lubten för prydnader tyckes vara gemensam för

hela menniskoslägtet, antingen man är klädd i sköna

och dyrbara tyger, eller går naken. Indianerna i

Amerikas nordUgaste latituder, klädda i skinn, göra
sina prydnader förmedelst målning och broderier på

drägterna. Amazon-folken, som icke hafva några

kläder, hylla sin fåfänga med att tänka ut andra

medel för orneringen på deras nakna extremiteter,

som icke hafva en tum af tyg åsittande. De belasta

vrister och fotknölar med lysande och dyrbara rin-

gar, hals och bröst och hår med perlor, samt måla

ben och ansigte med vackra färger. Något lämp-

ligare kan man också icke finna.

Men träskifvor och shalstickor och tyngder! Det

är en förvrängd smak. Och seden, att platt-trycka

och förlänga hufvudet, såsom Platthufvudena och

Peruvianerna — för att "se bra ut"! O, fåfänga!

ditt namn är säkert indianskt. "Allt har sin orsak".

Det är lätt att förklara tycket för prydnader med

målningar och perlor, till och med en mängd ban-

gen o. s. v., men ingen kan förstå hvarför man skall

ändra hufvudets naturliga form för att försköna
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^'Guds beläte^\ Det måste likväl finnas ett skäl också

för detta.

Platthufvudena och de gamla Peruvianerna äro

(såsom man finner af de sednares kranier) de enda

stammar som företagit sig att vanställa naturen för

att åstadkomma skönhet — eller för något annat

syfte? Jag tror dock icke det sednare. Jag anta-

ger icke att någon del af den menskliga familjen

kunde komma till en sådan afvikelse från naturen,

som att platta hufvudet bakåt eller forma det ko-

niskt (såsom det skedde i Peru) utan att man haft

en förebild, ett indianskt skönhetsideal, som man
velat framställa. Sådana har man i Crow-stammen

i Klippbergen samt hos forn-Peruvianerna i Andiska

bergen. Dessa stammar voro Amerikas ur-infödin-

gar, från hvilka de sednare slagtena leda sitt ur-

sprung, och till hvilka naturligtvis deras efterkom-

mande se upp såsom till idealer af fullkomlighet.

Platthufvud-stammen har, såsom det vanligtvis hän-

der med efterhärmare, drifvit saken till karrikatur,

och Peruvianerna, som värderade höga pannor, trängde

upp hufvudena med bindningar, så att de fingo lika-

ledes vidunderliga former.

Jag ville icke längre uppehålla mig vid detta

ämne och de personer jag här beskrifvit. Jag fällde

tillsamman min portfölj, fattade mina indianska vän-

ners händer och skiljdes ifrån dem.

Efter några få dagars resa utför strömmen såg

jag en liten skock Bocobias vid Rio Negros utlopp
i Uruguay, och derefter återkom jag lyckligt till det

vackra Buenos Ayres.

Hvarthän skall jag rigta min nästa utflygt?
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Till Patagonien och Patagonierna. Till Patago-
niens jättar, som ju skola vara ''tio fot långa", ocli

till "kannibalerna". Jag tror likväl icke på dylika

uppgifter, men jag skall begifva mig dit och se dem.

Jag skall besöka medelpunkterna af Patagonien och

Eldslandet.

SJUNDE KAPITLET.

Buenos Ayres.

I ett hotel — eller boarding-house
—

i ett be-

qvämt rum invid Plazan fick jag nu sitta fredligt

sysslande med att utföra mina teckningar.
Alzar kom in i rummet, och bakom honom en

vacker ung man, en halfblod, klädd i en skarlakans-

mantel, och röd ända till ögonen, samt med det yf-

viga håret deladt i pannan och nedfallande på ax-

lame, utan något på hufvudet; efter honom kora,

ännu mera tyst och sakta, en ung qvinna utaf sam-

ma färg som han, klädd i kaliko, med håret på
samma sätt lagdt, eller hängande. Båda sågo så

qvinliga ut, att man kunnat anse dem för ett par

systrar.

Alzar, med hatten i handen, bugade sig och

presenterade personerna såsom två syskon, af Auca-

stammen, som vistas omkring källorna till Rio Sa-

lado, söder om Buenos Ayres. De hade så mycken
finhet och behag i sina rörelser när de stego fram

och fattade min hand, att jag sjelf blef nästan för-

lägen. Förmodligen hade Alzar gifvit dem en ståt-
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lig beskrifning om mig och mina arbeten, så att de

närmade sig med djup vördnad.

Alzar kunde hjelpa sig fram med deras språk,

men, hvad som var ännu bättre, den unge mannen

talade spanska mycket bra, och hans vackra och

blyga syster så mycket, att hon blef mig roande och

angenäm. De hade af sin presenterande fått kun-

skap om ändamålet med mina resor, så att de snart

voro inne i samtal och redogörande för deras egen
och andra stammar i grannskapet. Jag lade bort

mina penslar och använde mig på frågor.

Jag yttrade min förundran öfver att träffa röda

personer i Buenos Ayres, och helst en ung vacker

flicka, då Til-ti (^'eldflugan^^) hastigt, och förrän bro-

dern, svarade mig: ^^Åh! vi komma ofta hit, och här

äro nu många utaf oss. Mina föräldrar och min

syster äro alla nu i staden."

Alzar sade mig att det var en aktningsvärd fa-

milj, ^^sennor Gonzales Borroro", en portugisisk gentle-

man, och hans hustru en Auca-qvinna. "De bo vid

Rio Salado, och om ni tillåter, sennor, så ber jag
att de må få se målningarne; det skulle mycket roa

dem." — Gerna medgaf jag detta, och jag bad Alzar

hemta portföljen. Sedan han framtagit den, gick
han ut och lemnade mig ensam att fägna mitt främ-

mande med att få se hvad jag tecknat.

Mina indianska teckningar väckte så mycken
glädje hos dem, i synnerhet hos flickan, som blef allt

vackrare vid hvarje rörelse, att jag sjelf kände mig
särdeles upprymd, då Alzar kom in med de öfriga
medlemmarne af familjen.

Det var första dagen efter min återkomst till

Buenos Ayres, och fastän jag ännu icke aflemnat
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åtskilliga introduktionskort som jag hade, använde

jag hela dagen tillsammans med denna intressanta

slägt, sedan jag genast i början af samtalet erfarit

att de redan uträttat allt hvad de skulle, och såle-

des voro färdiga att tidigt följande morgon afresa

till Salado.

Jag fick af dem tillförlitliga underrättelser af

verkligt värde så väl i afseende på deras egen stam

som deras södra grannar, Patagonierna och Puel-

cherna, med hvilka stammar de voro mycket be-

kanta, och med hvilka de lefde i vänskap. Puel-

cherna och Aucas besöka ofta den stora staden, der

de uppköpa bössor, ammunition, kläde, metallvaror,

knifvar m. m., hvilket allt de sedan sälja med för-

tjenst till Patagonierna, som äro svurna fiender till

Buenos Ayres' invånare, och aldrig se dem oftare

än på stridsfältet.

Mina porträtter, som de icke tröttnade att be-

trakta, gåfvo dem ett obeskrifligt nöje. Platthufvu-

dena och de som hade träskifvor i läpparne väckte

både förvåning och obehag hos dessa personer, som

sjelfva nyttja få prydnader. De sade sig icke trott

att några indianer kunde vara sådana dårar.

Borroro och hans son gåfvo mig en lysande be-

skrifning på den trakt der de hade sitt hem, sko-

garnes prakt samt skönheten i sjöar, prärier och

pampas —
strutsjagterna, vilda häst- och boskaps-

hjordar, hvaraf man nedlade djuren blott för deras

hudar och tagel, äfvensom det präktiga vildbrådet,

samt yttrade slutligen en så ifrig bjudning för ett

besök hos dem, att jag lofvade att, inom tre veckor,

åtföljd af Alzar, göra en ridt till dem.
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Detta löfte gjorde dem synbart stor fagiiad.

Fadern och sonen lofvade att åtfölja mig på utflyk-

ter och jagtnöjen i deras trakter. Jag sade dem att

jag hade för afsigt att göra en resa midt igenom
Puelch- och Patagon-stammarne till Eldslandet, och

de trodde att Salado vore en mycket lämplig ut-

gångspunkt för en sådan tur, emedan man der redan

vore 25 mil på vägen till nämnda länder, samt att,

om jag ville, så kunde sonen, som var utmärkt skick-

lig ryttare och jägare, samt var bekant både med
Puelcher och Patagonier, beledsaga mig, och lätt

kunna bringa tillsammans en mängd unga män om-

kring mig.

Högst belåten yttrade jag till Alzar: "Nu är

jag fullt bestämd; jag ser min väg tydligt utstakad;

vi resa till Patagonien."

Borroro var sjelf half indian (hans fader var en

portugisisk plantageegare). Han hade hela den få-

fänga som allmänt finnes hos halfblodsracer, men
också den redbarhet och heder som likaledes ligga

i deras karakter. Jag vände mig till honom och

hans hustru med dessa ord: "Det är ännu en sak

hvarom jag behöfver fråga. Jag vill måla Til-ti, er

vackra dotter. Halfva dagen är redan förliden; det

återstående räcker icke till att göra ett porträtt

färdigt, men jag skall taga utkastet med mig och

fullända det då jag kommer till er. Hon är så täck,

att jag icke vill förgäta huru hon ser ut."

Moderns visade glädje var så öfverdrifven, att

jag befarade ett missförstånd å hennes sida, men då

intet inkast och inga förbehåll gjordes emot mitt

förslag, satte jag mig genast till arbetet. Den blyga
flickan beklagade att hon icj^e hade sin va.cki:aste
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klädning, men jag förklarade henne att det var all-

deles likgiltigt; det var icke hennes klädning som

här behöfdes, det var hennes ansigte och hals, och

om jag kunde måla dem nu, så skulle jag måla hen-

nes vackra klädning när jag kom hem till dem.

Modern var slug nog att förstå allt detta, och,

smickrad af min beundran för dottern, steg hon upp
och drog af henne kaliko-halfrocken, så att den föll

ned på hennes knän. ''Så der går hon derhemmaT
voro hennes ord dervid. — Men! hvilken förtjusande

varelse, hvilken byst jag hade framför mig ! Hvilken

dum slöja nu drogs undan från den dolda skönheten

derunder! och nu borttagen, af hvem? af en vild.

Ack, huru flitigt jag arbetade!

När jag slutat, förklarade jag att ännu ett fat-

tades
; jag utsade det och man biföll. De följde mig

till Plazan, till en juvelerarebod, der jag
— oaktadt

jag är en gammal man —
ej kunde underlåta att

köpa ett par briljantörhängen och med egna händer

fästa dem i flickans öron. Hon höll på att tacka

för dem, men var icke tillräckligt säker i spanska

språket; brodern tolkade fördenskull hennes tack-

samhet. Natten tillstundade
; ''god natt!'^ "A Dios!"

— och vi skiljdes.

Åt den unge mannen Gos-brok hade jag gifvit

uppdrag att i hemtrakten utse, men icke köpa, den

bästa häst som kunde fås i landet, lämplig för min

resa till Amerikas sydligaste land. Det skulle vara

ett djur med uthålligt bröst och snabb i loppet, väl

öfvadt på jagter efter strutsar, hästar, guanacos *)

eller hvad som helst.

*) Fårkameler, alpacca etc.
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De tre veckorna före min afresa begagnade jag

att göra mina teckningar färdiga och rusta mig till

den långa resan.

Mitt lynne var blefvet något nedstämdt genom
underrättelser från mina vänner om möjligheten af

ett krig emellan Buenos Ayres och Patagonierna,

hvarigenom min resa till det landet skulle blifvit

omöjlig, enär det folket icke känner andra hvita

menniskor än Buenos Ayres' folk, och således icke

skulle anse mig annorlunda än dem, om det vore

tänkbart att jag under sådana omständigheter skulle

ens våga försöket att komma till det landet.

Oaktadt dessa betänkligheter gjorde jag i ord-

ning mina tillrustningar, och begaf mig på väg till

Salado, i trots af mina vänners råd. Alzar åtföljde

mig äfven nu. Vår ridt var känbar, och längre än

jag väntat, men det land, som vi passerade, var i

hög grad intressant. Mina nya vänners rancho låg

icke vid stranden af Saladofloden, utan ett godt stycke

bortom. Invid och omkring deras bostad funno vi

en mängd familjer af de små och vackra Auca-india-

nerna.

Stammen är nu mera icke folkrik. Spiritus och

kopporna hafva minskat den, och ehuru till en del

civiliserad, lefver den ännu hufvudsakligen af jagt.

Vildbråd finnes också till öfverflöd i deras land och

fås lätt. Vilda hästar och vild boskap i oräkneligt

antal fällas, såsom bekant är, för hudar och tagel,

som lätt afsättas i Buenos Ayres.

Alla i familjen voro glada att återse oss enligt

mitt löfte, och särskildt den vackra lilla "Eldflugan",

som paraderade med sina gnistrande örhängen. Till

och med voro vi välkomna hos den stackars mo-
Sednaste Strö/tåg. 9
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dern, som (enligt hvad vi efteråt erforo) hade miss-

förstått eller icke hört aftalet om strutsjagten m. m.,

och hvilket aftal mannen bedt henne dölja, för att

icke kunskapen derom skulle under ett par, tre vec-

kors tid föranleda en icke önskad samling af indian-

ska jägare omkring honom.

Under det missförstånd som modern fått då jag
ville måla porträttet och som hon antagit vara ett

frieri, och med fortsättning af missförståndet då man-

nen bad henne att icke hemma berätta innehållet af

samtalet med mig i Buenos Ayres, hade hon noga
bevarat den förmodade hemligheten, och blef nu icke

den minst glada vid min ankomst.

Aucas är icke allenast en liten stam, utan också

en småväxt folkrace, och, besynnerligast, männen
och qvinnorna nära lika stora. De likna hvarandra

också mycket i ställning och ansigtsdrag, äfvensom

i sättet med håret på deras alltid obetäckta hufvud,

så att det ofta är svårt att skilja det ena könet

från det andra.

Om sommaren hafva de blott obetydlig klädnad,

allmännast af fabrikation ifrån de hvitas förråd, så-

som kaliko eller andra bomullstyger. Männen nyttja

ofta ponchos, och qvinnorna äro vid samma årstid

oklädda ända till midjan, hvarifrån då nedhänger
ett förkläde af bomullstyg ned till knäet; på fötterna

brukas ett slags sandaler eller halfva moccasiner,

gjorda utaf getskinn eller guanaco-hud. Sådan såg

jag nu den lilla täcka ^^Til-ti'^ klädd, och fri från

det otäcka kattunstycket, fri, och full af behag, skö-

nare än förut.

Hennes broder underrättade mig genast att han

fått reda på den bästa hästen i hela orten, och det
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,
utan möda, emedan den tillhörde hans fader; det

var en f. d. vildhäst, som han sjelf fångat på pam-

pan, äfvensom sjelf sedan inöfvat till jagt. Fadern

hade tio hästar, och hade heslutit att sälja denna

sin favorithäst åt mig. Han begärde 150 plaster;

jag erlade dem, och lasson kom i min hand. Det

var ett ädelt djur, en fullkomlig häst. Jag kunde

tänkt mig honom vara en ^^Charley^\ men han hade

icke den färgen; han var silfvergrå, hans mahn och

svans voro svarta, och den sednare släpade på
marken.

I
• Det kloka djuret tycktes finna att han hade en

ny egare ifrån den stunden då tygeln lades i mina

händer. An mera tycktes han förstå det af mina

smekningar, skötseln, rygtning och öfrig omvårdnad.

Ömsesidigt godt förstånd uppkom snart emellan oss,

sedan vi gjort små utfarter tillsammans i grannska-

pet. Men här var ett oundvikligen nödvändigt vil-

kor, som hvarken ^Tudolph" (så hette hästen) eller

hans förra husbonde lära förstått.

Hästarne i detta land, äfvensom strutsar och

guanacos, fångas med lasso och bola. Skott bli här

aldrig lossade från hästryggen. Colts revolvrar hade

på den tiden ännu icke kommit så långt bort;

hästarne och deras egare hade således lika litet be-

grepp om dessa vapen. Nu återstod det för det ena

partiet att ha nöjet af skjutningen, och för andra

parten öfverraskningen och skrämseln. Kortligen:

Yudolph skulle få lära sig att lukta krutrök, och

Auca-folket att förstå hvad en revolver var.

I ^^Sam'' blef för första gången i denna trakt fram-
'

tagen ur sitt fodral, och blef snart efter förevisning

någorlunda förstådd af wigwams män. Oerfaren och
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tanklös — emedan jag icke var äldre än femtiosju år

gammal — föll jag icke på den tanken att Yudolph,
som var en jagthäst och äfven stridshäst, dock al-

drig hört ett gevärs-skott. Under denna brist på

förstånd, steg jag i sadeln, med "Sam" i handen, och

i närvaro af hästens förra egare, af Alzar och vackra

"Eldflugan", för att se huru han skulle "tåla elden",

ty mitt vildbråd skulle icke tagas med lassos och

bolas, utan med krut.

Jag var nu vid den tiden helt visst väl öfvad

både såsom ryttare och skytt; jag lät hästen galop-

pera ett par kretsar, hvarefter jag lossade ett skott

åt venster Hvad jag dernäst uppfattade var

att Borroro och Alzar buro mig till ranchon.

Jag sade dem då: "Håll! jag är icke skadad.

Hvar är Yudolph?"
"Han är der borta, sennor!"

På ett afstånd af kanske femtio famnar stod

han med hufvud och svans i vädret; en vacker syn!

Der stod han med bredsidan vänd åt oss och tyck-

tes undra öfver det som förefallit. Hans förra herre

gick deråt och ropade honom vid namn, då hästen

också ganska riktigt kom honom till mötes på halfva

vägen. Han ledde fram honom och lade tyglarne

åter i min hand; det darrande djuret följde mig lika

villigt som förut.

"Hvar är "Sam"?" frågade jag.

"Här", sade Alzar, som lemnade mig två stycken!

Stocken var afbruten invid låset, men allt annat var

oskadadt.

"Hvar är sadeln?"

"Här, sennor", svarade Borroro
; "bukgjorden har

sprungit af, och det var väl skälet till att ni föll."
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^Ja, ja, sadlar ha val förr lagt mig till marken,
men ingen häst. — Ar er bössa laddad, Alzar?^^

'^Ja, sennorJ^

"Gif mig den jemte ammunition, om ni har nå-

gon här."

Jag fick bössan och några patroner; jag lät

hästen hålla sina näsborrar öfver både bössa och

patroner för att ingifva honom lugn, kastade mig

upp på hans bara rygg och lät honom galoppera
samma turer som förra gången, och lossade geväret
också nu på venstra sidan, höll hästen i fart, sköt

ännu en gång och tredje gången, såsom hade jag
varit på en buffeljagt i Missouri eller i en häftig

batalj, och lika ledigt och med lika säkert sigte,

som om jag suttit på "Gamla Chouteau", min fordna

jagthäst vid mynningen af Yellow Stone.

"Hurrah ! Hurrah ! Bravo !" ropade nu mina åskå-

dare, och min darrande Yudolph tycktes taga åt sig

hälften af applåderna. Slutligen kom också den

gamla frun, icke minst välkomnande, och räckte han-

den åt sin (då ännu förmodade) måg, för hvars för-

hållande hon med sin handtryckning antydde sin

särskilda fägnad.
Nu förstod Yudolph något hvad krut ville säga,

och var således brukbar för jagten efter mitt sätt.

Han hade längesedan, under sin fordna egare, lärt

huru han skulle löpa och nalkas det vilda; och jag,

som nu lärt honom huru man skjuter, var en jemn-

god jagtkamrat med de öfriga då jag hade "Sam" i

hand och en sexpipig revolver i bältet. Men hvar

hade jag nu "Sam"? Den hade min värd bortskic-

kat med sin yngre son till en by, tre mil bort, der
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en svartsmed fastade delarne åter tillsammans, icke

prydligt, men lika starkt som förut — eller starkare.

Efter några dagars vistelse i och omkring Auca-

byn, kom den dagen som var bestämd för ^^storjagten'^
— på strutsarne. Gos-brok hade redan i Buenos

Ayres berättat mig, att han hade kunskap om en

vacker kull, icke särdeles långt ifrån hemmet, hit-

tills ostörd, och ungarne så gamla, att de voro lämp-

liga för jagten. Detta hade han sagt då jag var

sysselsatt med målningen och under det att hans

föräldrar sutto bredvid, och just i detsamma jag fått

moderns tillåtelse att få dottern målad, men modern,
som icke väl förstod spanska, gaf sitt bifall såsom

till allt annat, och trodde att vi öfverenskommit om

dottern, då vi talade om jagten och strutsarne.

Upptäckten om strutsfamiljen var också medde-

lad Gonzales Borroro (fadern), som nu sade mig att

de skulle träffas vid randen af tistelshogen, och på

pampan nära källorna till det ^'röda vattnet^\ en af

de aflägsnaste tillflödena till Rio Salado.

Pampas i denna del af södra Amerika äro stora

slätter, icke olika prärierna på Platte och Arkansaw,
med den skilnaden att de äro täckta med höga blad-

växter i stället för kort gräs; och bland dessa blad-

växter (som äro af många slag) finnas vilda blom-

mor af alla möjliga färger. På östra kanten af de

stora pampas, som sträcka sig från Buenos Ayres
till Patagonien i söder och till foten af Anderna i

vester, äro stora skogar af tistlar, hvilka stundom

fortsättas hela milen och derutöfver, fastän de växa

i klasar eller lundar. De äro så höga som till häst-

länden, och kunna gemenligen icke passeras, ens
'

till häst.
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Dessa tistelskogar utgöra strutsens tillliåll och

skydd; han betar på öppna slätterna och i raviner,

men då han förföljes, flyr han in i tistlarne, dit man
icke gerna kan följa honom.

Planen för dagens jagt var att rida halfannan

mil innan solen kom upp, och att anfalla kullen me-

dan den betade på den öppna slätten, samt att, om
det icke lyckades, göra en omslutning af en mil i

omkrets kring tistelskogen, och derifrån drifva ut

fåglarne på prärien, der de efter en half mils lopp

hade en annan tistelskog till skydd; men på denna

slätt skulle då vår egentliga jagt gå för sig.

Borroro gjorde upp jagten och ledde den. Han
satt på en vacker schäckig häst, med bolån upprul-

lad på venstra armen, och en lasso i bundt omkring
hästens hals. Sonen Gos-brok och två andra unga

karlar, val beridna, och utrustade på samma sätt

som den förstnämnde, samt Alzar med minié-geväret,

och jag med "Sam^^ i handen samt revolvern i bältet,

utgjorde jagtpartiet. Sex eller åtta indianer, också

till häst, men utan vapen, följde med för att drifva

ut djuren ur tistlarne.

Jag har nämnt att man här jagar utan gevär,

blott med bolas, de dödande bolas; en sak som är

uppfunnen inom den krutbrännande verlden, men lik-

väl icke är tillräckligt känd. Vi skola tala något
om dem och deras dödande verkan, innan vi se dessa

jägare i farten med en flock fåglar framför sig.

Borroro har sin utkomst af att döda eller fånga
hästar lefvande; andra utaf stammen lefva af att

nedlägga boskapskreatur. Sä sade Borroro sjelf.

Fjorton dagar sednare kom jag med honom och ett

sällskap af tio andra, för att se verkan af bolas,
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kastade i en skock af vilda hästar, som kommit till

slätterna i grannskapet af Rio Saladillos källor.

Drifna af törsten komma hästarne tillsammans

ofta i tusental till de första källor som uppspringa

på slätterna, för att der få vatten. Indianerna om-

tala att af dessa hästar stundom tusende omkomma
och förruttna på pampas innan någon förmärker dem.

En tur på tio dagar, under hvilka jag fick släppa
till en god del af hullet, ehuru jag icke förut hade

för stor tillgång derpå, var nog för att tillfreds-

ställa min nyfikenhet att bevittna indianernas ytter-

liga uthållighet, den dödande kraften i bolas, och

dess härjningar ibland pampas invånare.

Bola är en lina af rå hud (i allmänhet mycket

stark, ehuru den är mycket smal). Den är sam-

mansatt såsom ett T; hvardera utaf de tre grenarne
har en längd af åtta eller tio fot, med en blykula
om en half marks vigt vid ändan. Den föres i en

ring på ryttarens venstra arm eller på hästens bog-

spets. Under ifvern af jagten upprullar jägaren den

och slänger den med en slungrörelse omkring och

öfver sitt hufvud, under det att han håller en af

kulorna i handen. Hans häst är lärd att nalkas

vildbrådet på högra sidan, på det att projektilet må
kunna komma med hela dess styrka och säkerhet.

På väl lämpadt afstånd slängas kulorna framåt med
sådan styrka och tempo, att de bibehålla sig svän-

gande under framfarten. Deras inre centrifugala rö-

relse håller snörena spända till dess att en af ku-

lorna, lika godt hvilkendera, träffar djurets hals, då

de genast alla slå omkring hals och ben och om-

linda dem, så att djuret stupar på hufvudet, hvarvid
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halsen icke sällan afbrytes. Om det icke genast

inträffar, blir djuret dödadt med ett lansstygn.

Vid krigstillfällen blifva fiendens armar på det

sättet klämda intill hans sidor, eller kroppen hop-

lindad med hästhalsen, så att båda tillsammans för-

göras.

I
: I denna jagt, hvars detaljer jag förbigår, blefvo

'

tjugo hästar dödade; hudarne aftogos med vidsit-

tande mahn och svans, så att de på mulåsnornas

ryggar fördes hem till byn.

Denna jagten var endast för hudar och tagel,

och lasson blef icke dervid begagnad. När man vill

döda, tager man till bolån. När Auca- eller Puelch-

indianen behöfver en lefvande häst, blir lasson slängd

öfver hans hals, hvarefter djuret tämjes nästan på
samma sätt som hos Nordamerikas indianer.

Allt detta i förbigående. Vi återkomma till struts-

jagten. Vi voro samlade omkring Borroros rancho,

litet före dagningen.
Til-ti var uppstigen och klädd (det lilla hon be-

höfde var snart påsatt) ;
hennes goda moder var också

der, och fyllde mina fickor med torkade plommon,
som hon hade i en träskål. Denna frukt är förträff-

lig på jagter der man har ondt om vatten. Hon

klappade Yudolph på hals och nos, undersökte min

sadelgjord, och helsade mig med en viftning med
handen och ett långt utdraget "ya-ya-a^\ när jag red

bort. Påtagligen fruktade hon att jag skulle bli

nedkastad såsom förra gången, och möjligen kunna
' bryta halsen af mig.

f Jag kunde icke då fullt förstå så märklig väl-

mening, en så särskild omsorg, men jag räknade
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henne det till godo, såsom ett uttryck af den ut-

märktaste gästvänlighet.

Vi voro på väg, der vi snart i galopp hunno

halfannan mil, såsom det var öfverenskommet. Då
vi kommit nära jagtplatsen, måste vi, ett godt stycke,

följa utefter en liten strömbädd, som var danad i en

gräsklädd dal, och insänkt ungelär tio fot under

ytan af sjelfva den stora slätten, på hvilken vi vän-

tade att vildbrådet skulle drifvas fram.

Borroro och jag lemnade de öfriga qvar i detta

sänke, för att der afvakta våra signaler. Vi redo

uppföre kanten så tyst, vi kunde, och i skygd af

några hasselbuskar och tistlar, som växte nära der-

intill på en något upphöjd punkt. Vi ville derifrån

rekognoscera slätten, öfver hvilken vi nu hade en

alldeles fri utsigt.

Då vi, efter nogaste betraktande, icke sågo nå-

got, redo vi ut på öppna slätten, men hörde straxt

en hvissling från en af Borroros söner. "Nu komma
de!" hviskade han till mig, och kastade sin häst

framåt, under det att fågelkullen med sträckta hal-

sar och flaxande vingar sprang upp ur strömbäd-

dens dal, dit den gått för att få vatten; den hade pas-

serat förbi våra posterade kamrater, som icke voro

beredda på något sådant, utan stigit af hästarne.

Strutsarne voro nu stadda på skyndsam flygt till

tistlarne, men kommo i rak linie fram emot oss, med
våra kamrater efter dem, så fort dessa kunnat få

foten i stigbygeln.

"Håll r ropade Borroro
;
"det gagnar till intet att

vi gå emot dem; vi måste gifva oss efter dem." Han

styrde sin häst i enlighet med den sagda tanken,

och jag följde honom.
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Det var en vacker syn. Truppen bestod af un-

gefär tjugo stycken.

De kommo blott några få famnar ifrån oss, och

de förföljande voro långt efter dem. "Skjut icke!"

bad Borroro, "det tjenar icke till mycket; vi måste

genskjuta dem, så att de icke komma in i tistlarne,

ty då förlora vi dem; låt Yudolph lägga ut det mesta

han kan." Borroro och jag höllo ut, sida vid sida,

det var som vid en offentlig kapplöpning. Yudolph
hann före några hästlängder, men den i språng fly-

ende fågelskocken kom in bland tistlarne före oss

och var genast ur sigte.

Jagtsällskapet samlades nu åter; man var för-

tretad, och höll krigsråd. Att vi hade passerat förbi

hela skocken så vårdslöst och tanklöst — så nära

som på ett par hundrade famnars afstånd i dalen —
var en så retsam händelse, och så förödmjukande
för oss alla, att man hörde utrop af harm; men ef-

teråt öfverenskommo vi om en tillställning som skulle

förskaffa oss bättre resultater.

Om Borroro och jag varit några famnar längre

fram vid vår jagt, skulle vi afskurit fåglarne från

vägen till tistlarne och drifvit dem ut på den öppna

prärien, som hade fast mark, der vår jagt skulle

blifvit ypperlig. "Men", yttrade sig min kamrat, "huru

det nu är, skall det nog åter bli hjelpt på den sö-

dra prärien; dit skola vi drifva dem, den är lika

lämplig."

Den södra prärien
— eller Llanon, såsom de kalla

den — var en öppen grässlätt, öfver en mil i vidd,

och belägen emellan två tistelskogar, den ena dit

vårt vildbråd inkommit, och en annan dylik, längre

sydligt belägen. Beslutet blef nu att jägarne skulle
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rida en krok omkring en mil, samt att på denna

södra prärien fatta posto, fördelade på lika afstånd

från hvarandra och skylda utaf tistelskogsbrynet.
Der skulle vi vänta till dess att drefvet, som skulle

utgöras af de obeväpnade indianerna, hunne upp-
skrämma och ur den norra tistelskogen utdrifva

kullen.

Hvissling skulle signalera fåglarnes utgång ur

tistlarne, och drefvet skulle komma efter så fort som

möjligt och hindra kullen att återgå i samma skog.

Vår jagt skulle då icke börja förrän drefvet hunnit

ut och uppställt sig.

Vi sutto alla mycket tysta. Slutligen
— det var

en egen syn
— kommo alla, de äldsta och erfarnaste

fåglarne först, nedhukade, och med halsarne fram-

sträckta för att rekognoscera tillståndet på slätten.

Derefter gingo de fram försigtigt, liksom de fruktat

försåt; de yngre följde efter dem; så fullföljde de

till ett godt stycke fram på slätten, hvarefter de

lade sig ned, en del på buken, andra åter på sidan,

med hufvudena sänkta ned i gräsbunkar, under det

att det öfriga utaf deras feta och runda kroppar var

fullt synligt.

Drefvet kom nu ut på skiljda punkter. Efter

signal af Borroros hvissling begåfvo vi oss alla i

fart. De stackars fåglarne, om hvilka Borroro på-

stod att de alla lagt sig att sofva, eller åtminstone

tillslutit sina ögon, voro snart varnade af hofslagen,

som de kände af skakningen på marken, der deras

hufvud hvilade. Nu pågick således förföljandet
—

''\strutsjagten'\

De flydde i en sammanhållen skock, icke i kro-

kar, utan i rät linie emot närmaste lund, kanske
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ett par tusen famnar bort. Här hjelpte ingen ma-

növer; allenast en rak ridt kunde gifva oss någon

förhoppning. Under de första femtonhundrade al-

narnes sträcka var täflandet lika, då det förfärliga

anloppet af den liksom ursinniga Yudolph bragte

mig midt i skocken, med Borroro ett par hästläng-

der bakefter och på högra sidan om fåglarne. En

stupade för min första kula, de öfriga skingrade sig

då åt alla håll. Då blef jagten än mer animerad;

hvarje ryttare red omkring en och kom intill den.

Jag såg dem falla under de dödande slingorna af

bolas, och jag hörde minié-bössans välkända ljud i

tumultet. Det var ett löpande och flaxande i vänd-

ningar lör en del, och för en annan del rakt sträck

emot skogen. Några, men allenast få, hunno dit.

Hvar och en af oss skötte sitt, och man såg icke

omkring sig huru långt saken var kommen.

När ändtligen fältet var fritt ifrån lefvande vild-

bråd, och intet mera återstod att göra, och då vi

voro mycket åtskiljda
— ända till halfva milen ifrån

hvarandra — andades vi ut och hvilade i sadlarne,

eller stego utaf och togo hvila på marken. Slutli-

gen kommo vi tillsammans på fältet, sedan drefvets

personer blifvit genom signal kallade att inställa sig

för att bära jagtbytet.

Jag har deltagit i buffeljagter i alla former,

men aldrig varit med på någon jagt så svår som
denna. Sedan kullen var blefven skingrad, hade den

spridt sig i alla rigtningar, i zig-zag och båglinier

och omkring oss, så att hästarne måste kastas om
i hvassa vinklar och i ställningar, der man hade

svårt att begagna sina vapen. Våra hästar voro så
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ansträngda, att de voro färdiga att lägga sig ned

för att taga hvila.

För mina första två skott föllo två strutsar, men
de öfriga fyra skotten aflossade jag mot en och sam-

ma fågel, men med bomskjutning, för dess vinkliga

lopp och hästens våldsamma rörelser. De två första

skotten, som voro på stället dödande, lossades me-

dan både fåglarne och hästen rusade rätt fram, då

sigtningen var lätt och säker. Den tredje fågeln

gäckade både mig och min häst genom sina vänd-

ningar; han kom också riktigt undan i skogen, så

att jag kom tillbaka utan honom.

Borroro samlade upp tre, och sonen två. De

andra två indianerna hade fångat tre med lassos,

och Alzar hade skjutit bom på en.

När vi uppräknade bytet, bestod det af tio styc-

ken. Strutsarne kallas här i landet ''''Nandii\ De

voro blott hälften så stora som den afrikanska strut-

sen. De amerikanska hafva också tre tår, då de

andra hafva två. Deras fjädrar hafva jemförelsevis

litet värde. Man afskar och hemtog vingarne, äfven-

som benen för att begagna senorna. Skinnet aftogs

af några, för att begagnas till säckar, mycket an-

vändbara för en mängd fall. Kropparne qvarlemna-
des på fältet.

De tio vingparen uppsatte indianerna på långa

stänger; och med dessa segertecken intågade vi

triumferande i byn, under bifallsrop. Lilla Til-tis

händer och röst voro afven i rörelse till välkomst-

helsning, och modern, som hörde min andel i före-

taget omnämnas af de andra, klappade mig på axeln

och sade: "Bueno! bueno! — muy bueno, sennorT
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Hon tänkte val nu åter hvacl ingen annan an hon

tänkte på.

De stora typerna i dessa ofantliga ouppodlade
områden äro, jemte prärierna och pampas, sjöar,

saltbrunnar och sandfält. Deras sandiga del (cedar

ridge) sträcker sig upp emot Rio Negro; den är full

af guanacos, ett slags Llamadjur, angenämt för jä-

garen och nästan det enda jagtföremålet för Puel-

ches och Patagonierna. Dess kött liknar vanligt

vildt. Skinnet användes till klädnader, äfvensom

flera sammansydda tjena till tält. Vi uppgjorde en

jagt efter dessa djur, men ville först besöka ^^den

stora saltkällan^\

Gos-brok skulle anföra tåget. Ridten var fem

mils sträcka - således en dags resa. En dag
skulle vi använda på stället, två dagar för åter-

vägen, sedan vi undersökt ^Men talande sjön" och

skjutit änder under framtågandet. Vi medtogo salt;

något annat behöfde vi icke. Jag lofvade lilla Eld-

flugan några vackra fjädrar, som icke kunde åtkom-

mas förmedelst bola eller lasso. Hon var alldeles för-

tjust, och modern stufvade åter mina fickor fulla

med torra plommon.
Hästarne leddes fram, ännu osadlade, men Al-

zars lilla häst ifrån Buenos Ayres tyckte väl att

folkseden här icke var nog civiliserad, så att han

drog hufvudet ur betslet och tydligen vände sin kosa

till den civiliserade staden. Alzar steg upp på en

af de indianska hästarne, och galopperade efter, med
lasson i handen, temligen öfvad att föra detta verk-

tyg. Det låg en stor grässlätt framför oss; han

gjorde en omväg för att genskjuta den flyende, men
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efter flera försök visade honom det sluga djuret ryg-

gen, och undkom verkligen åt hemsidan.

Uppträdet roade oss mycket, och vi förundrade

oss alla öfver de många kast- och kroklinier som
båda parterna gjorde, men hvilka alla utföllo till

Alzars obelåtenhet, ty han lemnade jagten i all tröst-

löshet för att återvända till oss.

Jag stod i det ögonblicket och höll Yudolph,
som ännu var osadlad; jag hade tyglarne i handen.

Jag kände en lätt tryckning i sidan, och mötte, när

jag vände mig om, de tindrande ögonen på Eldflu-

gan. Med talande blickar begärde hon mitt medgif-

vande, under det hon varsamt drog tyglarne ur min

hand. Jag hade icke mera tid än att gifva mitt bi-

fall och att se henne hafva lasson på sin venstra

arm, ty i ögonblicket derefter hade Yudolph henne

på "karlavis^^ på sin bara rygg och hon försvann i

flygande fart.

Ett rop af öfverraskning undföll de kringstå-

ende, men ingen hyste farhåga mer än jag. Fadern

log och modern fägnade sig, och barnet gaf sig af.

Och då hennes fladdrande mörka hår och vackra

axlar af halfröd färg vexelvis höjde och sänkte sig

öfver det böljande gräset, tänkte jag, afundsjukt:

'""du lyckliga häst! vore jag i ditt ställe skulle jag

galoppera till guldkusten !'^ Hon tycktes oroad. Hen-

nes hår hade förlorat sin uppfästning och föll i två

stora delade vågor öfver axlarne, och medan hon

fällde tyglarne för att åter ordna det, huru behag-

fullt hon balanserade! och huru nätt hennes arm-

bågar rörde sig medan hon åter uppfästade håret i

nacken ! Yudolph kände nog sin ryttare och att nå-

got var i olag, men höll ut sitt jemna lopp. Tygeln
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lyftades åter, och den sträcka som hästen nu lade

ut i en rak linie flög fram såsom en nyss skjuten

pil, som lemnar en färgad skymt efter den röda

fjädern. Alzar upphanns och stod förundrad såsom

hade en meteor Ijungat förbi honom. Den Buenos-

Ayreska hästen var i sin högsta ifver då han märkte

hvad som kom bakom honom
;
och just i ögonblicket

innan de kunnat bli bortskymda för vår syn rörde

sig amazonens fina arm öfver hennes hufvud (jag såg
allt tydligt med min kikare); den väldiga lasson flög

genom luften. Rop undföllo oss, men hon var allt

för långt borta för att höra dem. Yudolph gjorde

ett par svängar med Buenos-Ayraren ,
som fördes

vid hans sida lik en julle upptagen på hafsvågen.

Alzar togs i tåg och sällskapet kom lugnt trafvande

tillbaka.

Alzar syntes förlägen, men påstod att den häst

som han begagnat icke var en riktig indiansk häst.

Hans Buenos-Ayrare stod bredvid med uttryck af

ännu större missbelåtenhet och med allt för tydligt

begrepp om Yudolphs öfverlägsenhet. Den ännu flå-

sande lilla Til-ti steg af och emottog med leende

kinder och vågrördt bröst det bifall som alla nu

slösade på henne, och af mig en kyss —
jag kunde

icke hålla mig derifrån — tillika med en vacker fick-

kikare infattad i silfver.

Vi skulle nu begifva oss åstad till den ^^Stora

Salinen'^; man sadlade, och vi redo bort. Efter en

eller annan timma voro vi komna till en gren af

Rio Salado, och icke allenast till, utan också i den,

vadande igenom dess klara vatten och på dess rull-

stensbotten, hvarvid jag kom ihåg min Csesar och

Snake River. Då vi här passerade igenom detta
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stilla och klara vatten, som lugnt gick sin bana till

verldshafvet, tänkte jag på de ofantliga okända öds-

liga länder af gräs och tistlar, der detta vatten hade

sitt ursprung.

Vi voro bakom dessa källor och på en högslätt

af gräs med vilda blommor, som ingen penna kan

beskrifva, eller någon pensel afmåla. Vi befunno

oss påtagligen på en vattendelare. En blick åt sö-

dra sidan gaf bekräftelse häråt. En stor, obegrän-
sad sjö låg på något afstånd ifrån oss, här och der

fläckad af grönt, liksom öar, men som befanns vara

utaf vattenväxter, och som slutligen, likt det mesta

öfriga, i längden öfvergick till blått, men likväl icke

allt, ty der funnos också linier af hvitt. Och i luf-

ten sågs Hvad vill det säga? En armé? Sol-

dater marschera icke i himmelen. Det var en häg-

ring. Hägring af ett krigsparti. Der är ännu ett,

tågande i indiansk gåsmarsch. Det måste vara så;

nej håll! Dessa soldater krypa ned såsom en ström

i det blå och hvila i sjön der nedanför.

^^Se dit upp, sennor; här är ett annat krigsparti

rätt öfver våra hufvudP

"Ja, så är det. Jag förstår nu, det är de vackra

flamingofåglarne som ni pekar på."

"Ja, sennor
;
den blå sjön, som ni ser på afstånd,

är "den stora salinen", och de hvita linierna äro de

vackra fåglarne som der ligga på sina ägg. Det är

nu rätta årstiden; i morgon skall ni få se tillräck-

ligt af dem."

Från högsta delen af den intagande pall der vi

ridit upp hade vi småningom och nästan omärkligt

kommit nedföre, kanske en mils sträcka, till dess vi

befunno oss vid kanten af den stora salinen. Alzar
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kom då liviskande och bad oss ett ögonblick hålla.

Han steg af, medan jag upptog hans tyglar. Var-

samt steg han framåt, lade an med geväret och

fällde en guanaco som stod och såg på oss, all-

deles på den punkt som vi skulle begagna för vårt

nattläger, och då färsk mat var oss mycket väl-

kommen.

Vi stodo nu vid salinens kant, och sågo icke

mycket annat än skockar af flamingos som rörde sig

omkring likt krigarelinier. Emellanåt lyfte de sig i

luften och flögo till andra delar, eller slogo ned för

att tillbringa natten.

Vi hopsamlade en stor mängd torkade grofva

växter, af hvilka vi gjorde en blossande eld. Tillika

brände vi ruttet gräs för att afhålla muskiterna,

som deraf ledo afbräck. Deras timma kom; kl. 10

blefvo de tysta, och vi gingo i den svala nattluften

alldeles oanfäktade, och utan att höra någon annan

musik än gnyet ifrån vildfågeln i dessa saltöknar,

samt utan att lockas af något annat än den obe-

skrifliga skönheten hos eldflugorna, som här och der

strålade likt skenet från gömda lampor.
Öfverallt och rundtomkring oss rörde sig dessa

små insekter, hvardera bärande sin skinande lampa,

gjorde svängningar och kroklinier midt framför vår

näsa och stundom emot den. På afstånd här och

der myriader dylika, som inom en liten krets rörde

sig i luften eller kröpo i gräset och i buskarne, der

min anteckningsbok kunde läsas lika tydligt som om

dagen eller vid skenet af den klaraste lampa.
Dessa svärmar, af hvilka en del voro synliga

på en punkt, andra åter rörliga, kunde urskiljas på

afstånd, till dess deras antal blef oräkneligt, så att
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en allmän flod af ljus nära intill marken nästan all-

deles fördref nattens mörker. *)

Salinerna, som finnas till stort antal vid Sala-

dos och Saladillos ursprung, äfvensom längre i sö-

der nära Colorado, samt emellan denna och Rio Ne-

gro, äro påtagligen lemningar efter saltsjöar som
blifvit fyllda utaf vegetationen. Ännu finnas, omkring
de första källorna till Rio Salado, ett stort antal

saltsjöar utan samband med rinnande vatten, vare

sig inflytande eller med utlopp derifrån.

Dessa saliner äro vanligtvis under vintern täckta

med flera fot djupt vatten, som man tror uppstiga
från jorden, men om sommaren afdunstar detta till

följd af solvärmen, och lemnar en skorpa af salt öf-

ver en stor del af ytan, hvarvid en annan del är

blandad med mudder och saltpartiklar. Det är far-

ligt att våga sig passera dem, och dessutom äro de

då så äckliga, att intet djur kommer dit, ej ens få-

glar, med undantag af storkar, hvartill flamingos

höra. De bygga sina nästen deri och utkläcka un-

garne, der de äro fullt skyddade mot all pfred.

Förmodligen är det denna trygghet som föran-

leder möjligheten af den otroliga mängd af dessa

fåglar som finnas i detta land. De sätta sig ned,

uppflyga eller vada i dessa saliner och flyga deröf-

ver i millioner på en gång synliga.

Flamingofågeln, som är på en gång en vacker

fågel och ett finsmakligt vildbråd, är stor, fyra till

fem fot hög. Dess hufvudsakliga färg är rent livit,

med delar af vingarne lysande röda, och en annan

del sotsvart.

•) Dessa oskadliga insekter kunde allt för väl acklimatiseras i

Europa.



213

De äta gräs och plantor samt insekter, och af

plantorna göra de sina nästen, dem de göra fasta

med tillsats af mudder, nästan såsom svalorna göra.

Dessa nästen ligga i sjelfva muddret, men äro van-

ligen en fot höga, öppna koner, samt två a tre fot

breda. Man ser stycken af hundrade tunnland der-

med öfvertäckta. De se på afstånd ut såsom en

samling bikupor.

Om vintern äro dessa bon öfversvämmade, så

att de icke synas. Om sommaren åter, då vattnet

afdunstat, synas de ånyo, och fåglarne taga dem då

i besittning, upplaga dem och rufva äggen i dem.

De lefva alltid parvis, och hannen är flitigt sysselsatt

med att skaffa föda, eller ock sofver han stående på
ett ben, medan honan ligger på äggen. Husliga rät-

tigheterna synas vara med mycken svartsjuka vid-

hållna, och, för att döma efter de täta striderna,

måste dessa rättigheter skyddas med uthålligt och

modigt galanteri.

Vi sadlade tidigt på morgonen och lemnade vår

bivuak, samt kommo till en svag höjd, så nära som

möjligt till flamingofåglarnes nästen. Med en god
kikare hade man här en vacker och för flera tim-

mars tid intresserande tafla. Det var en verkligt

"stor exposition"
— stor för den verksamhet som der

visade sig hos millioner varelser, och som intogo en

sträcka af tre eller fyra mil i längd;
— storartad

också för skönheten i färgerna. Solen kom just nu

upp, och dess horizontala ljus slog emot de rörliga

kolonnerna i luften, samt på den oräkneliga samling
som i tusendetal sprang omkring på tå med utbredda

vingar, då alla färgerna, de röda, svarta och hvita.
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lyste, på samma gång som den gyttjiga bottnen äf-

venledes återkastade Ijusstrålarne.

Min kikare var utmärkt god, men jag vill van-

ligen undersöka i det yttersta. Jag ville komma
närmare. Efter noggrann rekognoscering af marken,

medan vi voro på tusen famnars afstånd från den

närmaste delen af skådespelet, upptäckte vi ett slags

udde eller framskjutande del som var beväxt med

gräs och buskar, och som räckte fram till salinen,

icke långt ifrån der de närmaste fågelboen voro

lagda. En af de unga indianerna, som vi hade med

oss, sade mig att han skulle kunna föra mig fram

så långt, att jag kunde få lossa skott på fåglarne.

Han hade sjelf kommit dem så nära, att han kun-

nat fånga dem med bola. "Kom då!" inföll jag; vi

lemnade de ofriga kamraterna qvar att se på, och

voro sjelfva nu stadda på jagten, eller snarare i

krigslisten.

Sedan vi kommit halfvägs, råkade vi på en grupp
eller snår af al och buskar, och i ett ögonblick hade

min lots huggit deraf så mycket, att han gjorde en

skärm, som han nu med båda händerna bar framför

sig, så att den fullkomligt undanskymde honom för

fåglarne, och således också gömde mig, som gick

bakom min ledsagare och alldeles i hans fotspår.

Jag hade lagt af mig hatten; mitt bälte var fullsatt

med qvistar som räckte högre än mitt hufvud, äfven-

som andra qvistar hängde ned till mina fötter, så att

vi, åtminstone för dumma fåglar, kunde passera så-

som ett rörligt löfverk.

Mina Coltska cylindrar, som voro gjorda för

kula, hade jag fyllt med grofva hagel, och vi fram-

tågade i rak linie, men mycket långsamt, väl några
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hundrade famnar, nästan tum för tum, med qvistarne

i rörelse. Åtskilliga gånger sjönko vi ned i dyen
eller gingo på densamma, stundom så att vi nedsjönko
till midjan, och i alla fall ovissa huruvida vi icke

nästa gång skulle komma ned ända till hakan.

Men, "våga vinna, våga tappa P heter det. Vi

fortsatte, och kommo slutligen på fem eller sex fam-

nars afstånd ifrån de närmaste nästena, der honorna

sutto på äggen och hannarne stodo bredvid på ett

ben, försänkta i djup sömn, under det att andra sam-

lade maskar och kryp ur muddret till föda åt de

rufvande.

De dumma kräken sågo på oss såsom något

oförklarligt nytt, men då löfklädnaden icke syntes

verkligen röra sig (under det att vi så långsamt
sköto oss fram), tycktes de anse oss såsom en van-

lig naturföreteelse.

Jag hade ingen beqväm ställning att sigta, ty

jag höll "Sam" framför mig i båda händerna, och

hvarje rörelse var olämplig ;
men jag hade det aldra

bästa tillfälle att åskåda och studera (samt i min-

net afteckna) hvarje ställning och allt karakteristiskt

som föreföll.

Slutligen framkom en fågel, den största i skoc-

ken; han hade samlat näbben full af krypdjur, och

tycktes ana något besynnerligt, ty han kom för att

taga oss i närmare sigte, sträckte sin långa hals

framför sig och begynte gå på sidan, för att få en

vy af baksidan. Hans rörelser och uttrycken deri

voro så löjliga, då jag betraktade honom utefter min

egen näsa, att jag omöjligen kunde hålla mig ifrån

att skratta. Han blef då skrämd, och jag sköt i

skocken, en raserande eld, och med ny cylinder, då
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låglarne flögo upp. Af alla scener som jag sett i

verlden vid besynnerliga jagter var denna den märk-

värdigaste. De som voro nära livirflade omkring i

luften såsom ett moln öfver oss, och gåfvo tät skugga
åt marken invid oss. När nu alarmerandet blef all-

mänt, syntes de aflägsnare långsamt lyfta sig, lika

en hvit rök som utströmmade från marken. Vi stodo

stilla, och den hvirflande myckenheten i luften for-

merade linier såsom en trupp soldater, och alla,

hvar och en med sin ledare, sväfvade fram omkring
och öfver våra hufvud, utan att synas begripa hvad

felet var, eller hvar faran var, eller hvart de skulle

taga vägen.
En af dessa linier kom så nära oss, att jag ned-

sköt anföraren; han föll med utbredda vingar, tio

fot ifrån stället der jag stod, och genast nedkom

också truppen, fortare än att man kunde räkna dera,

alla i massa, den ena på den andra, med sina långa

ben utsträckta, och slående med de skarlakansröda

vingarne, slutligen mot mig och mot mitt ansigte.

Men då de sågo sin ledare döende, funno de att de

gjort ett misstag, blefvo rädda och aflägsnade sig i

full förvirring. Men ännu emellanåt kom den ena

brigaden efter den andra, så att jag snart lossade

alla mina skott och nedlade en fågel för hvartdera.

Af mina första två skott blefvo sju fällda då

de kommo såsom en skock; vi plockade upp tretton

efter alla skotten. Men innan detta skedde, måste

jag plocka upp min indiangosse, som icke hade be-

grepp om att jag kunde skjuta mer än en gång ^utan

att ladda, och hade trott att intet vidare skulle före-

falla, hvaremot jag i hettan och krutröken svängde

omkring, och hade gifvit honom en stöt med boss-
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pipan i hufvudet, utan att jag sjelf markte det, men
han hade fallit af stöten. Han låg baklänges, in-

väfd i sin löfklädnad, samt bad om förbarmande.

Han trodde att jag skjutit honom, och att jag skulle

skjuta honom ännu en gång.

Jag reste upp honom och sökte att med teck-

nande förklara honom huru det händt. Vi sågo nu

jagtkamraterna komma ridande till oss i fullt galopp.

Vi voro snygga !
— upp till bröstet fulla med den dy

och smörja som utgjorde fåglarnes fasta mark, hvarå

de gingo ledigt och knappt vätte sina fötter.

Den scen som vi nu hade framför oss var högst

besynnerlig; ett landskap, ett perspektiv af bara få-

gelbon, hvarur ungarnes -hufvud stucko upp, så långt

ögat kunde se. Bon med ägg och bon med ungar;
de spädare ungarne tittade upp, de mera vuxna, men
ännu utan vingar, hoppade ut ur boet, och spratt-

lade och försökte flyga eller gömma sig på marken.

Vi lade de närmaste tillbaka i nästena och gingo
ifrån dem.

Två par de vackraste vingarne högg jag af de

skjutna fåglarne, för att lemna åt Til-ti. De öfriga

togos af jagtkamraterna. Sådana vingar gå i han-

deln och brukas för militärens prydnad, och säljas

fördelaktigt i Buenos Ayres och Rio de Janeiro.

Jag vill icke vidlyftigt orda om vårt återvän-

dande från stället, eller huru vi förslöste dagen bland

fåglar, kryp och ormar, som i myriader lefva vid

den "Stora Salinen'\ Vi redo öfver sandiga slätter

och till den ''talande sjön" (echo-sjön), der vi sköto

änder och vildgäss till dess vi tröttnade dervid, och

återvände till den lilla Auca-byn.
Sednaste Stroftåg. 10-



Til-ti var den första som mötte oss för att väl-

komna oss; hon hade gått ut ett långt stycke från

byn. Jag gaf henne de vackra röda vingarne af

flamingofåglarne och derjemte blå och gröna utaf

simfåglarne från den "talande sjön'\ Yudolph kände

igen den unga flickan; han visade synbar tillgifven-

het för henne då hon kom fram och klappade ho-

nom på nosen. Hon hoppade i glädje och kom hem
till byn före oss.

Invånarne samlade sig omkring oss. Hvad var

det väl som vi först erforo? Borroro hade rest till

staden tillsammans med två Puelche-höfdingar, som

kommit ifrån Colorado med underrättelse att ett stort

parti Patagonier samlat sig vid Rio Negro för att

börja krig med Buenos x4yres! Borroro hade helsat

mig att jag icke måtte tänka på att nu resa till

Patagonien, samt att hans son Gos-brok skulle följa

mig till Buenos Ayres.

Jag var nu mycket frikostig med det lilla för-

råd jag hade af skänker, dem jag aflagt för att an-

vändas åt Patagonierna. Til-ti fick många vackra

perlband, nålar och band o. s. v., och hennes moder

fick flera brokiga bomulls-själar
— föremål för hen-

nes särskilda passion. Jag afreste derefter, med

Gos-brok såsom vägvisare, till Buenos Ayres. Men
hvad skulle jag nu göra der? Allt beredde sig der

till "kriget mot de nedriga Patagonierna". Manskap

rekryterades, andra höllos i excercis, och jag insåg

omöjligheten att utföra min afsigt under nuvarande

omständigheter.

Den pålitlige Alzar, som fattat mycken välvilja

för mig, måste skiljas ifrån mig. För andra och

tredje gången skakade vi händer med hvarandra till
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afsked, och möjligen hindrades hans tårar genom
den trösten att jag, till minne af mig, skänkte ho-

nom minié-geväret, till hvilket han hunnit få så fullt

förtroende, och som han nu hade i sina händer.

ÅTTONDE KAPITLET.

Eidslandet.

Då mitt syftemål nu åter gått förloradt, tänkte

jag icke mera på indianer, utan nu på bergländer.

Indianerna äro ju fattiga stackare, som snart skola

vara utrotade
;
men bergen, bergen ! de eviga gränse-

skilnaderna på jorden!

Eldslandet, de evigt snöklädda bergen, huru in-

bjudande ! Och det eldsprutande Cotopaxi, som upp-

slungar klippstycken af fyrahundrade skeppunds

tyngd; och det snö- och eldklädda Chimborazo!

('Tschimboracho"). De sägas verkligen existera, och

den store Humboldt har ock sagt det, och att han
sett dem; men, huru olika att sjelf komma och se

dem!

Med sådana lockelser kunde jag nu icke stanna

i Buenos Ayres. Jag steg ombord på "Gladiator",
som var destinerad till Valparaiso vid Stilla hafvets

kust. Dagligen hade jag Tantali qval under det vi

passerade Patagoniens kuster och sågo dess klippor
lika konturerna af Kent i England. De skrofliga,
svarta och hvita och rökande bergen och spetsarne
från Magellaens och Eldslandets kuster lågo framför

oss, men för det närvarande blott i föreställningen.
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Kartonger hade jag i ordning, penslar och färger

äfvenså, samt, i förskott, tvänne dagars sömn, så att

jag sedermera skulle hålla mig väl vaken då vi

skulle passera förbi dem.

Vi äro i Magellaenska Sundet; de blå bergen
framför och till venster om oss, några höjda öfver

de andra, glänsande såsom tenntaken i Montreal.

Solstrålarne slå på dem och de förblifva likväl täckta

med snö!

^^Kapten! ni känner väl allt som rör dessa berg?^'

^^Ja, jag måste något känna till dem; jag har

sett dem från alla sidor."

^^Och dessa svarta och fradgande klippmurar på
vår högra sida; de se ut såsom de blifvit krossade

af väldiga släggor; och de der två, rätt för-ut, huru

stora, huru omätligt stora! De se ut såsom hade

de blifvit upplyftade ur bottnen af oceanen, på ryg-

gen af något förfärligt vidunder. Helt visst hafva

de Andiska bergen här blifvit klufna i två delar.

Men hvilket tumult här må hafva varit! Indianerna

berätta oss, att Anderna en gång voro en stor orm,

att den hade sin stjert här och de stora klipporna

voro hans skallror. Det var en dugtig skallerorm ! Jag

har färdats öfver ryggen på den ormen, och likale-

des öfver hans make — Klippbergen i norra Amerika,

på den bredaste delen af deras rygg."

"Jag tror att ni tycker om klippor och berg, sir !

"

"Ja, kapten, det finnes intet annat på jorden som

är så stort, så sublimt och så intressant för men-

niskans forskning. Jag tänker på ingenting annat -

Yjien -- hvad vill det här säga? Ämnar ni ankra i

den der viken? — hvartill skall det tjena?"



I 221

^"•Jo, sir, vinden ar död omkring den der punk-

ten, och huru friskt det blåser härute, kunna vi

lägga bi här. Vi äro i Pecket Harbour. Skepp
stanna ofta här för vindens skull, och taga då in

vatten och provision; äfvenväl tinnes här en skepps-

furnerare, som just nu kommer ombord; — der är

han, sir."

"Ack, hvar är staden, då?"

"Den är här, d. v. s. allt hvad ni ser för edra

ögon; der äro några husbyggnader häromkring ud-

den; — hit komma egentligen inga andra än några
få ibland oss, sjömän, och några stackars indianer,

som kampera omkring oss . . ."

"Hvad? Indianer? Nå det var narraktigt; jag
trodde mig hafva slutat med indianerna. Hvilken

stam tillhöra de?"

"Det är ett litet läger Patagonier, och ett dus-

sin Eldslandets folk."

"Då må det bli huru det vill med klippor och

snötoppar! De qvarstå nog för att låta se sig hun-

drade år härefter lika väl som nu. Kapten! jag går
i land, och ni måste, efter frukosten, skicka slupen
med mig dit. Äfvenledes beder jag att få en af

kajutvakterna att bära min portfölj."

"Det skall allt stå till er tjenst!"

Då jag steg upp för en liten backe bortom byn,
för att komma till indianlägret, och var nära der-

intill, med min mulattgosse som bar portföljen, mötte

jag en mycket vacker hund, som kom stapplande
emot mig och tjöt jämmerligt. Han hade en pil

skjuten in i sidan, nästan ända till fjädern. Två

indianer följde efter med bössor, påtagligen i afsigt

att skjuta honom. Min första tanke var att hunden
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hade vattuskräck, hvarför jag spände min bössa till

sjelfförsvar ;
men jag märkte hans kuschande ställ-

ning och hviftaude med svansen då han kom mig

närmare, så att han syntes söka en vän i mig, och

tydligen kom för att få beskydd.

Jag besvarade hans bön, knäppte med fingrarne

åt honom, och blef förstådd af det stackars djuret,

som genast kröp fram och lade sig vid mina fötter.

Men mitt deltagande blef genast om intet, ty den

ene indianen kom fram och sköt honom genom huf-

vudet.

Jag hade ingen tolk med mig, och naturligtvis

ingen möjlighet att erhålla en förklaring; indianen

tog hunden i benen och släpade honom till lägret.

Det var första gången i min lefnad som jag i upp-
hettad och osäker sinnesstämning kom in i ett in-

dianläger, men det gick icke an att nu vända om,

då allas ögon voro rigtade på mig.

Lyckligtvis möttes jag af en tolk, som blifvit

skickad för att tala med oss.

Det första som jag frågade, och det första som

jag fick förklaradt, var orsaken hvarför hunden blef

skjuten. Det hörde till seden i landet, att det trogna

djuret skulle nedläggas i grafven bredvid sin förra

egare, hvars kropp just nu blef jordad, och hvars

tält, som låg på litet afstånd derifrån, uppbrändes

tillika med husgeråd, kläder, o. s. v.

Under den näst förflutna natten hade mannen

gått ut för att se om sin häst, och dervid blifvit bi-

ten i benet af en skallerorm, som han kommit att

oroa. Byns folk uppstodo alla och sökte med bloss

och funno ormen, som då blef dödad; men mannen

dog äfvenledes inom få timmar.

I
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Jag hade satt mig ned med tolken, som var en

halfblod-portugisare, och således talade spanska tem-

ligen bra. Jag sade honom att jag befarade tiden

varit mindre lämplig för ett besök i lägret, men han

förnekade sådant. ^'Hvad som inträffat kunde icke

medföra någon vidare olägenhet.^^ Derefter förde han

mig till höfdingens tält, der jag blef höfligt emot-

tagen, och lätt angaf mina afsigter; att jag kommit

i land från ett skepp som n3'ss ankrat i hamnen,
samt att jag der inhemtat att indianer funnes på

stället, hvarför jag nu kommit för att göra dem ett

kort besök, sannolikt blott på en dag.

Höfdingen underrättades också derom, att jag
användt större delen af min lefnad på att besöka

en mängd stammar af det röda folket, hvartill han

också sjelf hörde; att dessa besök blifvit gjorda i

åtskilliga trakter af verlden. Såsom en klok, prak-
tisk och städad man uppfattade han genast mina be-

vekelsegrunder, och framställde till mig frågor om
de många racer som jag sett, och fortare än jag
hann besvara dem.

Denne var visserligen en höfding, men icke för

en stam, utan blott för en afdelning, d. v. s. det lilla

läger som här var församladt. Hans frågor gjordes
med urskiljning, och sedan jag besvarat dem, öpp-
nade jag min portfölj med dess porträttsamling, som

ju kunde i förhand besvara tusende frågor, och på-

tagligen föranleda ändå flera.

Jag lät säga honom att jag besökt en million

af det röda folket i norra Amerika. På en liten

karta öfver nämnda land pekade jag för honom, så

att han verkligen förstod orternas respektive lägen
och afstånd ifrån den punkt der vi nu voro. Hvar-

i
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ken i ord eller sätt yttrade han någon förundran,

ej heller hördes något utrop. Han yttrade blott att

de stackars indianerna hade mycket mer att lära i

denna verlden än han förut någonsin tänkt.

Höfdingens tält blef snart för trångt för den

mängd som nu samlades dit, och det blef nödigt att

mulattgossen höll upp hvarje porträtt turvis åt alla

sidor, så att alla kunde se teckningarne, under det

att jag, med tillhjelp af tolken, förklarade dem.

Hos detta folk förekommer icke bruket att platta

hufvudet, ej heller att göra inskärningar eller andra

förändringar i köttet för att åstadkomma prydnader.
När jag visade Platthufvudena och omtalade sättet

huru man gjorde för att således omskapa hufvudets

form, samt visade porträtterna af Botocudos och

Nayas, med träskifvorna i läpparne, utbröt ett all-

mänt skratt, hvaremot höfdingen helt lugnt yttrade
att ^^de voro mycket stora narrar^'.

För bristande utrymme nödgades jag nu ställa

mig utanför höfdingens tält, der alla som ditkommo

blefvo i tillfälle att se det målade. Ibland dessa

ankommande voro också några Eldslandsfolkets med-

lemmar. De kommo från ett par gräsklädda wig-

wams, som stodo litet längre ifrån. Ibland dessa

var en excentrisk karakter, en medicin-man, enligt

hvad tolken uppgaf. Hans kropp och ben voro be-

synnerligt målade; hufvud och hals så hvita som

piplera kunde göra dem, hvarförutan hufvudet var

omgifvet af två hvita qvastar af ofantliga dimensio-

ner. Personen med detta besynnerliga utseende före-

tog sig, antingen för afund mot mig och mina arbe-

ten (som naturligtvis betraktades såsom en utmärkt

medicin (trolleri), eller af misstro till mina för honom
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så underbara berättelser, att göra inkast emot det

'^skådespeP som förehades. Höfdingen sade honom

likväl att jag sannolikt också skulle taga hans för-

skräckliga figur in i samlingen; detta föranledde ho-

nom att draga sig undan, medan de öfriga närva-

rande utskrattade honom.

Jag kände mig på en gång ibland dessa men-

niskor så som om jag varit i en grupp af Coman-

cherna i Nordamerika. De närvarande voro icke al-

lenast utrustade och beväpnade likt Comancherna,
med båge och pilar, samt långa lansar, utan också

i klädedrägt och prydnader, och än mer, påfallande

lika dem i fysiognomiska och fysiologiska drag.

Männen bena håret i två delar, åtskiljda på

framhufvudet, nedåt axlarne, och på bakre delen af

hufvudet sammanhållna till en silfverbeslagen bundt

eller chignon, som håller håret qvar så som det

lägges, slätt ifrån ansigtet och bakom öronen.

Deras ansigten äro alltid (vid full högtidsdrägt)

rödmålade, ända från ögonbrynen till munnen, inne-

fattande också öronen. De öfriga delarne af ansig-

tet äro målade med en mängd former och i lysande

färger. De bära ingenting på hufvudet, och hafva

till och med sällan någon fjäderprydnad eller qvast
i håret.

Deras drägt var under denna årstid — medlet

af Januari och således vid deras midsommar — ganska

obetydlig. Männen bruka en underlifsbeklädnad som

går upp till midjan; qvinnorna hafva ett förkläde af

bomull eller bark, som räcker till knäet, samt myc-
ket vackert broderade moccasiner, gjorda utaf get-

skinn eller hjorthud. Under den kallare årstiden

bruka både män och qvinnor benklädnad af skinn,
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och svepa omkring sig rockar, gjorda af guanacos*

skinn, som besynnerligt utmålas. Deras tält äro

små och lätta, för behofvet af flyttningar. De göras
af skinn utaf samma djursort, eller af vild boskaps
eller hästars hud. De nämnda båda djurslagen öf-

verflöda på de stora grässlätterna i landet.

Emedan jag såg koppärr i höfdingens ansigte,

frågade jag honom om denna sjukdom. Han sade

att han, såsom gosse, varit nära att dö af den smit-

tan, att kopporna
— så vidt jag kunde förstå —

omkring år 1812 eller 1815 ditkommit genom hvita

menniskor, som kommit på kusten för att sälja brän-

vin och rhum, m. m., åt indianerna, samt att mer

än hälften af den stora och kraftiga Patagon-stam-
men blifvit förstörd dervid.

^^Vi äro fattiga", fortfor han, "och vi behöfva

mycket af hvad de hvita tillverka — deras tyger, de-

ras knifvar, bössor och mycket annat — och vi

komma hit och köpa dessa saker; men många ibland

mitt folk vilja köpa whiskey, som gör dera tokiga,

så att de till och med döda sina egna mödrar och

sina små barn. Vi göra allt hvad vi kunna för att

förhindra detta, men ännu har det icke lyckats, och

vi frukta för att åter få sjukdomen till oss."

Man inser lätt att jag på denna dag hade till-

räcklig sysselsättning utan att måla. Vi återvände

ombord, mycket både trötta och hungriga. Höfdin-

gen hade lofvat att, den följande dagen, sitta för

porträttering, om fartyget kunde så länge uppe-
hålla sig.

Då jag för kaptenen berättade mitt vilkorhga

aftal med höfdingen, och jag tillika visade portföljen^

som han icke förut sett, lofvade han att dröja här
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öfver en dag, hurudan än vinden skulle bli. Han

ville göra detta såsom en artighet emot mig; äfven-

ledes beslöt han att sjelf gå i land i mitt sällskap.

Denne min kapten
— Ford — visade sig vara en

redbar och mycket god menniska. Han gick, föl-

jande morgon, i land med mig, med vilkor att han

skulle hafva målningarne att förevisa och förklara

för qvinnorna och barnen, som ännu icke ^ett dem.

Under tiden skulle jag teckna höfdingens, och möj-

ligtvis andras, porträtt. När aftonen kom, och vi

voro tillbaka ombord samt der ordentligt stillat vår

hunger, förklarade kaptenen att den dagen varit en

af de lyckligaste i hans lefnad.

Min teckning af höfdingen efterföljdes af teck-

ningar utaf hans hustru och en bland krigarne. De

hastiga skizzerna gjordes i en af Eldslands-boernas

små hyttor, der den märkvärdige medicin-mannen

saknades. Han hade dragit sig undan, förmodligen

med harm.

Läsaren kan lätt förstå med hvilken ifver, fram-

gång och säkerhet jag skulle kunnat genomtränga
detta efterlängtade Patagonien från denna punkt,

förmedelst rekommendationen från detta lilla läger,

då dess folk återvände hem från sin handelsresa.

Der omtalades intet krig, såsom i Buenos Ayres;
hade jag allenast haft någon med mig, t. ex. Alzar;

men jag stod ensam, och den öde kusten hade in-

gen följeslagare att erbjuda mig. Jag torde likväl

kunna hoppas att en annan gång komma i tillfälle

att lära känna detta intressanta folk; och om detta

lyckas mig, blir jag i stånd att säg^- mera än nu

om dess lefnadssätt och seder.
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Af de härvarande, som gjort ett tåg af mer än

hundrade mil för att komma till kusten, inhemtade

jag flera saker af intresse, och var äfven i tillfälle

att lära dem något. Hvad nu först angår fabeln

om jättar om åtta till tio fots längd, såsom äldre

författare berättat, erfor jag af höfdingen att det

icke funnos några sådana vidunder i stammen, ehu-

ruväl i vissa delar af landet funnos långa män, myc-
ket längre än han sjelf var.

Jag hörde också af honom huru deras samhälls-

organisation var beskaffad, och fann att den mycket
liknade hvad som företinnes i Nordamerika, nämli-

gen en chef för hela stammen och underhöfdingar
för särskilda afdelningar. Hela nationen kunde upp-
sätta 8000 krigare, väl beridna och väl beväpnade,
så att de voro mer än tillräckligt i stånd att för-

svara sig emot hvarje angripare.

Vidare berättade han att Puelches-stammen, som

bodde emellan dem och Buenos Ayres, var deras

förvandter, och att de genom dem förskaffade sig

ammunition och gevär, emot hästar och hudar som

utbyttes i den nämnda staden, så att de dermed

kunde utrusta sina krigare. De fånga sina hästar

vilda på prärierna, tämja och inrida dem på samma

sätt och lika fullkomligt som Comancherna.

Deras sadlar och stigbyglar äro förfärdigade

med stor skicklighet. Stigbyglarne för qvinnorna,

som sitta till häst likasom karlarne och rida lika

raskt som de, äro uppfästade medelst en bred och

utsirad gjord, som går öfver hästbogen. Dessa stig-

byglar äro så väl för männen som qvinnorna gjorda

af trä, mycket väl, men besynnerligt skurna, och så

trånga, att de icke lemna genomgång för mer än
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två tår, hvarmed naturligtvis åsyftas en trygghet
emot den olyckliga händelse som så ofta förekom-

mit för ryttare i den civiliserade verlden.

Deras döda begrafvas alltid i sittande ställning,

och jemte dem nedsättas också deras pipor och va-

pen, likasom deras hundar och hästar, och allt an-

nat som de ega uppbrännes i och med den aflidnes

wigwam.
Eldslandets folk utgöres af fem eller sex tusen

personer. De bebo de båda sidorna af Magellaen-
ska Sundet, och lefva uteslutande af fiske och fågel-

jagt. Deras lif tillbringas nästan helt och hållet i

kanoten, som göres af bark, sammansydd och lim-

mad, någorlunda lika Ojible^ay-stammens båtar i

norra Amerika. Om sommaren gå dessa personer
nästan alltid nakna, både män och qvinnor, med en-

dast ett skynke omkring höfterna. Om vintern kläda

de sig i skinn af skjälar, dem de döda med sina

spjut och pilar.

Deras flintspjut och pilspetsar öfverträffas icke

i värde af motsvarande tillverkningar hos Apacherna
eller Snakes eller någon annan nordamerikansk stam,

och hafva samma form samt tillverkas på samma
sätt som här förut är beskrifvet. Deras wigwams
äro små, och uppsättas på det sättet att smala stän-

ger nedsättas i en rundel i marken med samman-

böjda öfverändar, så att de formera en kon, som se-

dan täckes med långt gräs eller skjälskinn.

Detta folket är ovedersägligen en gren af Pa-

tagoniska stammen, talar en dialekt af dennas språk
och lefver i enighet och vänskap med denna. Emel-

lertid, ehuru de lefva alldeles grannar intill hvaran-

dra, äro de hvarandra så olika både till ansigtets
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utseende och kroppens proportioner, att de framställa

den märkvärdigaste metamorfos af menniskan genom

inflytandet af olika lefnadsförhållanden.

Emedan vinden var motig ännu på tredje dagen,

gick jag åter i land, och uppsatte då genom tolken

ett litet ordregister öfver patagonisk öfversättning

från engelska språket*).

Jag
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historia, hvarken helig eller profan) säga att de äro

den Store Andens mest gynnade barn, skapade på
den jord der de nu lefva, och bortgående till "den

nedgående solen".

Den förra åsigten tillhör utan undantag instink-

ten inom alla amerikanska stammar, men vetenska-

pen fordrar en bättre lösning af så vigtiga frågor.

Om nu följande hypotheser icke skulle fullt förklara

alla vigtiga fakta härvid, skola de åtminstone leda

till en slutlig lösning, som hittills uteblifvit. Det

sednare yttrandet bör betraktas figurligt, såsom upp-
kommet af civilisationens oupphörliga inkräktningar

på folkets område, och hvarvid de allt mera förträn-

gas ifrån deras jagtmarker, och följaktligen tryckas

vesterut, "emot solens nedgång".

Man har uppställt åtskilliga theorier, äfven upp-

gjorda utaf betydande vetenskapsmän, i afseende på
det amerikanska folket, som vid européernas ankomst

befanns innehafva verldsdelen ifrån pol till pol, med

inbegrepp äfven af öarne, som tillhöra den, så väl

i Atlantiska oceanen som Stilla hafvet.

Den frågan framstår genast: Hvarifrån hafva

dessa stammar kommit? Genom hvilka medel och

på hvilken väg hafva de kommit? Dessa frågor

grunda sig på förutsättningen af en nödvändighet (som
likväl kan sättas i fråga); och ethnologer och geo-

grafer hafva antydt Behrings-sundet och andra punk-
ter såsom de sannolika vägar, på hvilka indianerna

ditkommit ifrån "<ien Gamla Verlde?i'\ Alla hafva

gissat på vägar, på hvilka folket kan hafva kommit,
men alla gissningarne stå på den lösa grunden att

folket kan hafva så kommit, men ingen har gifvit

en skymt af bevis att det verkligen har kommit,
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eller att det nödvändigt skulle hafva kommit ifrån

den gamla kontinenten.

När ethnologien, som med odlingen i tusende år

gått längre och längre i vester, hunnit gå rundt

omkring jorden, skall den sannolikt urskilja huru-

vida icke någon villa förefunnits redan vid utgångs-

punkten, en villa i sjelfva grunden, och som förden-

skull sedermera blifvit tillåten med den ena förvil-

lelsen efter den andra i mån efter dess fortgång.

Man skall då finna huruvida falska grundåsigter,

som följa med på civilisationens framtåg, icke utgjort

den fastställda regeln, hvarefter man velat bedöma

alla förhållanden i Nya Verlden
;
eller huruvida verk-

lig ethnologisk insigt kan vinnas genom omedelbar

forskning hos dessa folk, eller om den skall sökas

i böcker, som äro gjorda efter böcker med alla de

fastställda osäkra åsigterna, som, ifrån början upp-

gjorda, blifvit tillämpade på dessa folk.

Är det nödvändigt att en hel kontinent af lef-

vande varelser, en fjerdedel af jordklotet, bebodd af

menniskor som lefva lyckliga på deras sätt, och som

man aldrig förrän i fjortonde seklet hört omtalas,

skall, då den upptäcktes, blifva spårad tillbaka till

motsatta sidan af jordklotet, blott af den orsak att

civilisationen hos oss kommit från denna gamla sidan

af verlden? Hvilken underlig föreställning af den

civiliserade menniskan att tro hela menniskoslägtet

på en ny kontinent, en ny verldsdel, skall hafva

kommit från öster, emedan våra förfäder i Gamla

Verlden kommit derifrån! Hvilket groft fel att an-

taga detta inom vetenskapen, innan det blifvit bevi-

sadt! Och hvilket bevis har man? Jag påstår: det

finnes intet bevis.
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Ethnologer och andra lärda finna hos de ame-

rikanska indianerna någon likhet i ansigtsdragen

med desamma hos andra folkracer. Huru besynner-

ligt om sådant icke skulle vara händelsen! Någon

gång träffas ett ord i ett indianspråk lika med ett

hebräiskt eller annat österländskt språks ord. Huru

underligt om sådant icke inträffade hos språken!

'^Men äfven i språkets Jionstruktion förefinnes stun-

dom någon likhet", säger man. Man kan snarare

undra öfver att sådan likhet icke är större, då alla

språk danas af likartade tankar och likartade tal-

organer.

En engelsk lärd anför blott ett tvåstafvigt ord

hos en stam vid Stilla hafvets östra kust, liknande

samma ord i ett siberiskt språk;
— men påstår än-

dock att amerikanarne kommit från Siberien öfver

Behrings-sundet. Jag har funnit många amerikan-

ska ord i Siberien; och många ord ur siberiska

språkstammar uttalade på amerikanska sidan. Hvad
bevisar det? Det kan till det högsta bevisa att man

ömsesidigt, genom förbindelser, kommit att upptaga
ord från hvarandra, under det att alla fysiologiska

drag äro alldeles olika, och vederlägga hvarje tanke

på en folkvandring eller en öfverflyttning från den

ena sidan till den andra. Man kunde ju heldre

tänka sig att en fattig fiskare blifvit i sin kanot

kastad på Amerikas kust, blifvit upptagen och der

fått ett eller annat ord adopteradt af amerikanarne.

Såsom jag förr nämnt, kom jag till Petrope-

trovski, till Aleutiska öarne och Kamtschatka, på
Siberiens östra kust. Jag fann många ord ur de

siberiska språken begagnade också på den ameri-

kanska sidan om Behrings-sundet. Men hvad bevi-
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sar väl sådant? Ingenting vidare än att en sam-

färdsel funnits emellan båda sidorna, då man i båt

eller på isen öfvergått sundet (båda dessa resesätt

äro visserligen verkställbara, hvardera på sin års-

tid), och att sådan samfärdsel verkligen egt rum till

en viss grad, samt att ord ur båda språken blifvit

ömsesidigt upptagna.
Man går t. ex. öfver Förenta Staternas gräns

och kommer till en af de vildaste stammarne, och

får der höra många både fransyska och engelska

ord, äfvensom man får se en och annan halfhvit

med fransyska drag och fransyskt skägg. Derför

äro icke de stammarne européer; det alltsammans

bevisar att européer varit bland dessa vildar kanske

ett hundrade år före sådana besökande.

Man finner bågar och pilar, alldeles sådana som

hos de gamla sachsarne, flintspetsar och spjutändar

såsom hos de gamla britannerna. Man faller i för-

undran vid denna upptäckt. Men hvad bevisar det?

Icke att de amerikanska indianerna flyttat ifrån de

britiska öarne, eller att de gamla britannerna kom-

mit i sina kanoter öfver Atlantiska hafvet från Ame-

rika, men förklaras deremot af det gamla ordsprå-

ket: '^Nöden är den bästa lärmästaren^\
— att alla

nationer öfver hela jorden, medan de voro i saknad

af jernet, men behöfde verktyg för att förskaffa sig

födan, äfvensom instrumenter för strid och försvar,

togo en och samma utväg, den att använda hårda

stenar, förnämligast flintan, för att deraf göra skä-

rande och stickande redskap. Med stöd af den upp-

finning sgåfva, som de fått i lika mått af den Store

Anden, hafva dessa folk äfvenledes uppöfvat skick-

ligheten att likartadt behandla flintan för de gifna
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ändamålen — en skicklighet som de icke lärt af hvar-

andra, utan ledde till samma resultater och samma

redskapsformar, emedan flintans egna klyfbarhet just

föranledde dessa former, lika i alla länder, och hvar-

igenom de kommo att likartadt förfärdiga knifvar

och pilspetsar.

Flintspetsen på pilen, och bågen, hvarmed den

skulle afskjutas, hafva således visst icke varit lå-

nade af den ena stammen till den andra, utan en

inhemsk uppfinning hos alla folk. Skickligheten har

visst icke blifvit fortplantad från Adam. Denne för-

ste grundläggare af vårt slägte lefde af frukter och

hans söner brukade jorden och höllo boskap. In-

strumenter deremot, som äro alster af mensklig upp-

tinningsgåfva, framtvingas af behofvet; och då en

folkstam kunde uppfinna dem, kunde också den an-

dra göra detsamma.

Lärda, som blifvit ethnologer i deras faders bi-

bliothek, hafva berättat om ruinerna vid Uxmal och

Copan, samt skulpturerna i Mexico, äfvensom lem-

ningarne i Ohio och Muskingum — som, påstå de,

äro egyptiska, emedan de likna egyptiska monumen-
ter. Samma lärda medgifva det byggnaderna äro

gjorda af vilda folk (emedan inga egyptiska skrift-

tecken etc. finnas dera), men de påstå att vildarne

fått byggnadssättet från Egypten!
Huru förvånande att så ofantliga ruiner finnas

på de nämnda ställena, utan att en historia dertill

tinnes, hvarken i traditionen eller i de besynnerliga
dera anbragta teckningarne, som visserligen skulle

meddela folkets historia, om någon kunde dechiffrera

dem, men lika säkert är att de icke skulle bevisa

en härstamning från Asien eller Egypten. Skulptur
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och byggnadskonst voro i Egypten ursprungliga, ej

införda; detsamma gäller om Uxmals och Palenques

palatser. De voro utvecklingen af nationel konst.

Rikedom och civilisation framkalla snillets verksam-

het åt detta håll — i alla länder.

En skulpterad staty, som blifvit funnen iblancf

Mexicos eller Yucatans fornlemningar, kan icke an-

ses såsom ditförd från Egypten, om den också vore

än så lik en egyptisk staty, ej heller att bildhugga-

ren ditkommit från Egypten och medhaft sina mejs-

lar och sin konst. Den skulle blott visa att geniet

hos båda folken vill yttra sig i lika grad när med-

len hunnit det tillåta.

En ethnolog finner hos amerikanarne träskedar

till form och proportioner alldeles lika med träske-

dar som brukas hos kalmuckiska folken i Asien.

Detta stöd för en svag theori bevisar lika mycket
som likheten i statyer, fasader, dörrposter m. m. i

de gamla palatserna. Det bevisar att menniskors

uppfinning och behof i båda länderna föranleda till

uppbyggande af fagader och dörrposter, samt att

lämpa skedens form så, att den till skaftet svarar

mot armens och handens rörelse, och i afseende på

skåligheten så, att den svarar mot munnens storlek.

Innan de gamla egyptierna byggde sina evärde-

liga storverk, började de med att bo i tält såsom

aztekerna innan de byggde städerna Palenque, Co-

pan och Uxmal. Möjligtvis byggde båda folken sina

storverk samtidigt. I båda länderna är det under-

bara icke att monumenterna hafva något liknande,

utan det Hgger deri, att de, efter sådana storverk,

kunde falla utom en historia, som kan erinra om

deras tillkomst.



Vigtigare inkast måste emellertid göras emot

theorien om de amerikanska indianernas härkomst

ifrån E^igypten eller Asien, om ämnet skall utredas.

Åsigten af att en hel kontinent blifvit befolkad

genom öfverflyttning, mötes af så många inkast och

svårigheter, att det praktiska till och med innebär

en omöjlighet^ nar man betänker de aflägsna tide-

hvarf då den skulle försiggått. Jag sade omöjlighet.

De aztekiska ruinerna i Yucatan och Guatimala tala

ett språk, som måste erkännas antyda lika hög ål-

der som de egyptiska, och hafva erfordrat en ut-

veckling som nödvändigt sjelf varit tusenårig, att

räkna från det verkliga vildlifvets tid till dess upp-
växt till en så hög konstbildning.

Det vigtigaste är, att dessa monumenter, ehuru

något liknande de egyptiska, icke hafva någon egyp-
tisk inskrift eller något egyptiskt hieroglyfiskt märke.

Huru skulle egyptierna underlåtit denna sin ständigt

följda sed, om de varit hitkomna för att uppresa
dessa stolta byggnader?

Af allt detta äro vi berättigade att tro den ame-

rikanska befolkningen vara lika gammal som befolk-

ningen i den "Gamla Verlden", hvars ålder är bekant

genom dess monumenter.

Betänkom! Om egyptier eller asiater skulle

byggt dessa monumenter, hvilka syften skulle de

väl haft för en flyttning till Amerika? huru skulle

de funnit vägen dit? Huru skulle de kommit dit

(för åtminstone 6000 år sedan), då civilisationen,

sjöfarts sättet och handeln först i sednaste fyra sek-

ler, med maning af guldtörsten, föranledde sådana

förflyttningar?
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Hvarken den heliga eller den profana historien

omtalar den ena kontinentens befolkande från den

andra. Och sannolikt skall fördom förblifva den

enda grunden för en sådan theori. Hvarför skulle

den egyptiska historien förtegat en så vigtig hän-

delse?? — För öfrigt kunde ju emigrationen lika väl

gått ifrån vester till öster, som tvärtom.

Andra ifrare tala åter icke om flyttningar öfver

oceanen, men rigta uppmärksamheten på Behrings-

sundet, der man vissa årstider kan passera öfver

ifrån den ena sidan till den andra — på is eller i

båt; men hvilka bevekelsegrunder kan man utfinna

för folkvandringar i dessa stelfrusna regioner, för

6000 år sedan, då, i vår tid och med nuvarande

hjelpmedel, endast tunguser och tschucktscher i små

partier vandra fram och tillbaka mellan de asiatiska

och amerikanska stränderna, eller någon enstaka in-

divid åtföljer resande i dessa isiga trakter?

Vildar äro mindre än andra folk fallna för ut-

flyttningar ur deras land. Vanan fäster dem djupt

vid hemtrakten.

Om Siberiens frusna stränder haft en öfverdrif-

vet stor befolkning, och den amerikanska kusten

midt emot varit en blomstrande trädgård, skulle väl

en emigration kunnat uppkomma, och på 6000 år

sprida sig öfver den nya kontinenten; men, hvar ser

man ett spår af en sådan inflyttad befolkning?

I hela Amerika finner man, ibland vildarne, in-

tet enda ansigte som liknar en kalmuck, en mongol,

en siberisk tatar, ej heller hör man ett ord af deras

språk. Väl kunna språken gå förlorade, men men-

niskoformerna förlora sig aldrig fullkomligt så länge

racen finnes qvar.
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För att stödja hypothesen om en asiatisk inflyt-

tad befolkning hafva några ethnologer uppgifvit att

stammarne vid öfre Amazonfloden hafva sådana ögon
som kineserna, och framdragit deras snedhet såsom

en typ. Men jag har sett de flesta stammarne vid

Amazonflodens område, och kan försäkra det de icke

hafva något af de mongoliska dragen, ej heller den

der snedheten i ögonens ställning. Karakteren i de-

ras ögon är mycket ovanlig, bestämd af deras lef-

nadssätt och seder, i båt på vattnet, med solreflexen

i detta, samt med blicken alltid fästad vid marken,
der de gå med sina alltid nakna fötter.

Den verkan som deraf uppkommer på deras ögon
är ganska märklig; men den medför ingen mongo-
lisk typ, utan en afvikelse från den naturligaste

formen, till följd af den yttre orsak som jag nu
nämnt.

Jag har här förut sagt, att om en asiatisk be-

folkning gått öfver Behrings-sundet, skulle den med
tiden utbredt sig öfver norra, södra och central-

Amerika, och hafva fyllt hela den kontinenten. Detta

har också blifvit påstådt af dem som vidhålla den

asiatiska inflyttningen. Man säger att sådant bör

vara sannolikt^ eftersom det är möjligt. Men sjelfva

möjligheten är problematisk, och således bevislighe-
ten ännu mer.

Sandwichs-öarne, som hafva en befolkning af

knappt 500,000 menniskor, äro belägna mer än 500

geografiska mil ifrån den södra amerikanska kusten.

Huru skulle befolkningen kunnat komma öfver det

afståndet? Helt visst icke med kanoter på oceanen.

Åter säger man att "Sandwichs-öarnes folk äro po-

lynesier'\ Men de äro det icke. De bo 500 mil i

Sednaste Strö/tåg. 11
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norr ifrån de polynesiska grupperna, och skulle möta
samma svårigheter för navigationen på hafvet. De
äro äfvenlecles fysiognomiskt, äfvensom i språkafse-

ende, så skiljda från polynesierna, som i förra fallet

från de amerikanska racerna.

Huru mycket och huru lärdt man ock afhand-

lat det invecklade ämnet om menniskoracerna, måste

man komma till det resultatet, att, om. asiatiska,

egyptiska eller polynesiska folk hittat väg till Ame-
rika och blandat sig med de infödda amerikanska

racerna, tinnes det likväl en ursprunglig amerikansk

race, lika gammal eller kanske äldre än de racer

hvarifrån de inflyttande kommit.

Man har också uppgifvit att amerikanarne skulle

vara judar, och att de tio Israels förlorade stammar

kommit till amerikanska kusten, samt befolkat den

kontinenten. Men detta är lika orimligt. Vid den

tiden då dessa Israels slägter försvunno, voro Yuca-

tans och Guatimalas städer i fullt flor. Men utan

fördelarne af en ordentlig sjöfart skulle de tio släg-

tena måst vandra genom de många vilda folkslagen
— kalmucker, mongoler och siberiska nationer — till

Kamtschatkas och Behrings-sundets snöregioner, en

sträcka utaf ett par tusen geografiska mil, och för

hvilket syfte? för att komma till ett land som de

aldrig hört omtalas.

Den intressanta, men föga båtande frågan om
hvarifrån amerikanska befolkningen härstammar har

med mycken omsorg blifvit behandlad af skickliga

författare, och kommer väl att ännu i århundraden

bli omhandlad utan att bli tydligare utredd än nu.

Men här är tillräckligt sagdt för att förbereda lä-

saren på de åsigter som jag i följande kapitel ämnar
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framställa i afseende på den stora frågan, icke om
huru denna befolkning uppkommit, men hvUka de äro f

TIONDE KAPITLET.

Indianerna. Hvilka äro de?

Läsaren har följt mina färder och forskningar,

dem jag under fjorton års tid utfört ifrån och med

Behrings-sundet till Eldslandet, och således funnit

att dessa forskningar icke skett i böcker och biblio-

theker, utan i fria luften och vildtrakterna, att jag
der studerat karakteren hos Amerikas infödingar
under alla breddgrader, och att jag funnit dem, af

den prägel med hvilken Allmakten stämplat dessa

och alla andra stammar, alla böra betraktas såsom

delar af samma familj, och att Skaparen, '^då han

gjorde menniskan af jord^\ skapade amerikanska men-
niskan af amerikansk jord, till hvilken deras "krop-

par skola åter varda".

Den Allsmäktiges gränslösa vishet, som "ska-

pade djuren på marken och fiskarne i vattnet och

fåglarne i luften till menniskans nytta" äfven på den

amerikanska kontinenten, satte dit denna race i syfte

att växa till och föröka sig i årtusenden; icke för

att man skulle tillfälligtvis finna dem och göra sig

dem till nytta, utan för det att han, såsom "deras

Fader och Skapare", ville skänka dem denna jord
för att sjelfva njuta dess förmåner. Under det att

de voro i odisputeradt åtnjutande af den lycka som
den rika arfvedelen gaf dem —

obegränsade land-
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sträckor och skogar fulla utaf vildbråd, med ostörd

och obegränsad rätt att begagna sig deraf — utveck-

lade de sig småningom i intelligens, så att en del

af dem i Mexico, Yucatan och Peru kommo till en

hög grad af kultur, till dess att syndafloder sänkte

deras storartade byggnadsmonumenter, och att sjelfva

befolkningen underkastades det förfärliga barbariet

af legofolk, som krossade dess makt, och som, ledda

af guldtörsten, förde eld och svärd öfver dem som

naturhändelserna förskonat — hvarefter en nedslå-

ende förstämning spridde sig till de aflägsnaste stam-

marne på hela den kontinenten.

De amerikanska indianerna äro lika skiljda från

andra stammar på jorden, som dessa sins emellan;

och i hela den nya kontinenten, i nord- och syd-

och central-länderna, finnes blott en enda ursprung-

lig familjtyp, med smärre jemkningar efter klimat

och olika lefnadssätt.

Jag anser dem varit skapade på samma jord

der man funnit dem, och att tiden för deras ska-

pelse varit densamma som för det öfriga mennisko-

slägtet på andra delar af jorden. Denna åsigt grun-

dar sig på hvad jag sagt i nästföregående kapitel,

och den hemtar stöd af indianernas egna traditioner,

som böra noga iakttagas. Till denna sluter jag en

bestämd misstro till den åsigten att alla mennisko-

racerna, med deras olika färger m. m., härstamma

från ett och samma menniskopar. Likaledes före-

kommer det otroligt att hela jorden, med all dess

skapelserikedom, skulle vara till blott ''för menniskans

jjy^ta'^
_ och att denna rikedom skulle i årtusenden

och åter årtusenden väx^ till och utveckla sig till
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dess att en menniska eller ett par menniskor till-

kom för att draga nytta deraf.

En del skriftställare hafva framkastat den åsig-

ten att södra Amerika och Europas fasta land af

ålder varit sammanhängande, och att Amerika fått

sin befolkning under sådant förhållande; men då

detta blott är en hypothes och väl fÖr alltid kom-

mer att förbli en sådan, föranledas vi att göra en

sista anmärkning i afseende på Behrings-sundet, på
hvilken väg man velat tro att de amerikanska in-

dianerna — såsom afkomlingar af ^^Adam och Eva'"*

— skulle inkommit på deras nuvarande kontinent.

Om en svag vildstam sålunda skulle spridt sig öfver

ett så stort obebodt land eller verldsdel, skulle det

fordrats många tusende år för öfverflyttningar från

kalmuckiska länderna och Siberien till Behrings-
sundet — ett afstånd af 2500 geogr. mil — och vi-

dare från nämnda sund till central-länderna och sö-

dern samt Eldslandet — andra 2500 mil. Vidare

hvilken tid för uppkomsten af en sådan kultur som

framkallat monumenterna i Yucatan, och åter hvil-

ken lång tid innan denna kultur och dithörande be-

folkning hunno försvinna! Det vore en tid mycket
längre än så väl den mosaiska skapelsehistoriens
som ock våra geologers antaganden i afseende på
tiden för menniskans första företeelse på jorden!

Amerikas indianer veta ingenting om sådana hy-

potheser, men deras traditioner och monumenter be-

visa med all visshet deras höga ålder; ty inom 120

stammar, som jag besökt i Amerikas alla zoner,
hafva alla, mer eller mindre omständligt, omtalat

en flod, vid hvilken en, eller tre, eller åtta personer
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blifvit frälsta på spetsen af höga berg. Sådan är

deras theori om slägtets uppkomst.

Några ibland dessa stammar, som vistas i Klipp-

bergen och på Venezuelas slätter samt Pampa del

Sacramento i södra Amerika, göra årliga pilgrims-

tåg till de höjder dit de föreställa sig att de få,

ur floden frälsta, urfäderna kommit ~ med kanoter

eller på annat sätt. De förrätta då en andakt inför

den Store Anden, efter plägseder eller ceremonier

som deras medicin-män föreskrifva. i

Indianska traditionerna äro vanligen hvarandra

motsägande och fabelaktiga; men huru gemensam
och öfverensstämmande är icke deremot traditionen

om den stora floden! Det är ett starkt bevis för

amerikanska befolkningens tillvaro före öfversväm-

ningarne. Huru kraftigt sluter sig icke detta bevis

(folkens många olika sätt att fira minnet af kata-

strofen och slägtets frälsning) till så väl kristUga

och filantropiska som vetenskapliga forskningarne!

Några ibland de skriftställare, som antaga in-

dianernas ursprung vara egyptiskt eller asiatiskt,

hafva velat begagna samma traditioner till bekräf-

telse på deras theorier om öfverflyttningen från den

Gamla Verlden — theorier som hittills äro blotta hy-

potheser. Och emedan, såsom jag förr sagt, intet

finnes hvarken i de amerikanska språken eller i

mexicanarnes eller aztekernas monumenter, som kan

bevisa en sådan inflyttning, måste de indianska tra-

ditionerna vara inhemska och icke komna utifrån —
från någon annan del af verlden.

Om det vore bevist att mosaiska historien om
floden afsåge allenast den gamla kontinenten, så

skulle deri vara ett stöd för hypothesen om en öf-
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verflyttning, hvarvid racerna som kommit till Ame-
rika skulle fört med sig traditionen om floden; men
till dess att detta blir bevist, kan man icke antaga
indianernas traditioner om en sådan naturhändelse

hafva ett österländskt ursprung.
Ehuruväl ingen stam finnes som icke har sin

tradition om menniskans skapelse, förekommer dock

deri ej den minsta likhet med den mosaiska. Huru

besynnerHgt skulle icke detta vara, om folket hit-

kommit från det land der inspirationen föregick all

historia??

Mandanerna tro att slägtet skapades under jor-

den, och att en del af folket bor der ännu. *)

Choctawerna försäkra att "de blefvo skapade så-

som ett skaldjur som lefde ömsom under och ofvan

jord, så som de helst ville, samt att en del utkom-

mit ur deras hålor för att värma sig i sol-ljuset,

men dervid blifvit bortdrifna, så att de icke kunde

återvända. De hade då anlagt Choctaw-byn ;
de öf-

riga fortlefva ännu i jorden".

Sioux-indianerna berätta mycket omständligt om
deras skapelse. "Alla indianer äro gjorda utaf "den

röda pip-stenen" (som har alldeles samma färgnyans
som den stammens hud) ;

att den Store Anden seder-

mera sammankallat alla stammarne till det stora

röda pipstensbrottet, der han sagt till dem, att "den

röda stenen var deras kött, och att de icke finge

begagna den för annat ändamål än att deraf göra

pipor".

Andra stammar berätta sig blifvit skapade un-

der jorden. Åtminstone hälften af de amerikanska

*) "0-kee-Pa: a religions ceremony of the Mandans. By G. Catlin."
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stammarne säga att den första menniskan blef ska-

pad i jorden eller i bergshålor. Hvarifrån skulle

de hafva fått dessa berättelser och åsigter om ska-

pelsen, om folket fått sina traditioner om floden från

mosaiska kosmogonien?
Det är svårt att afgöra huruvida dessa all-

männa traditioner om en öfversvämning skulle afse

en allmän flod, eller endast lokala öfversvämningar

(af hvilka bestämdt funnits en eller flera), öfver de-

lar af den amerikanska kontinenten, eller ens om
der varit en allmän flod.

Men ett är åtminstone visst. De indianska upp-

gifterna häntyda alla på åtminstone en sådan hän*

delse. Hos centralstammarne och i södra Amerika

omtalas lika bestämdt två sådana, vid hvilka folket

blef nästan alldeles utrotadt. Bergen i deras länder

visa ännu i dag alldeles tydliga spår efter sådana

kalamiteter, vid hvilka befolkningen på slätterna

sannolikt omkom, men, såsom det tillägges, qvar-

lemnade spridda lemningar på spetsen af Anderna

och Klippbergen.

Sedan den tiden, eller sedan dessa epoker, ned-

stego afkomlingarne åter till de fruktbara slättlän-

derna, som lockade dem med sitt varmare klimat

och öfverflödiga tillgång på vildbråd och fisk, så att

de på det sättet åter med en befolkning uppfyllde

hela kontinenten emellan båda hafven jemte West-

indien och öarne.

Det spridda folket har samlat sig i olika stam-

mar, med språk som äro skiljda dialektiskt eller

idiomatiskt, men alla utan undantag med fysiologiska

drag af den gamla urstammen, ehuru med lokala
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och stamskilnader, beroende af lefnadssätt, klimat

och föda.

Crows (kråkorna), om hvilka jag förut talat, som

bebo en del af Klippbergen, jemte Apachis och åt-

skilliga stammar i Nya Mexico, visa ännu mycket

tydligt samma typ som man ser så väl återgifven i

relieferna på Yucatans och det Gamla Mexicos sten-

monumenter. Samma typ ar också omisskänlig, ehuru

mindre tydlig, hos de gamla Peruvianstammarne
,

Moxos, Chiquibos, Cochahambos, och andra som lefva

i södern.

Crows äro lefvande Tolteker (eller Azteker) ;
och

historien öfverflödar af bevis att toltekerna i Mexico

och aztekerna i Yucatan och Guatimala kommit från

bergländerna i norden.

Aztekerna flyttade längre åt söder och öster än

toltekerna, samt till ett mera fruktbart land, som

var lågt. Följden häraf blef att deras städer för-

stördes i den sednare vattenfloden, hvarvid befolk-

ningen omkom; men deras monumenter erinra om
vissheten att de hafva funnits, lika säkert som an-

sigtsdragen hos den nuvarande befolkningen visa att

mexicanarne i vår tid äro afkomlingar af tolteker-

nas race.

Historien har med tillförlitlighet bekräftat att

de båda sistnämnda stammarne flyttat ifrån berg-
länderna i nordvest. Af likheten i monumenterna

synes det också sannolikt att de varit delar af samma

race, som tagit sig olika namn under olika perioder
af deras utflyttning eller af de ställen dit de kommo.
Namnet Toltek (eller Tohtek) blef sålunda begagnadt
af några bland de nordliga stammarne bland berg-

folken; namnet Aztek för folket på lågländerna, och



250

Ah-na-tek för dem som vistades bakom låglandet

(det hvita folket).

Efter den andra öfversvämningen, som utrotade

aztekerna och nedsköljde en del af deras stora mo-

numenter, byggde toltekerna staden Mexico i en

mycket högt belägen trakt, för att undgå ett annat

möjligen kommande flöde.

Vid den andra floden blefvo de högre delarne

af det nu så kallade Westindien, der det mesta eljest

var lågland, befriade, och gåfvo tillflykt åt befolk-

ningen, som sedermera, dels af fruktan för en ny

öfversvämning, dels sednare af fruktan för de dit-

komna spaniorernas grymheter, flydde öfver till Vet

nezuela, Guiana och Yucatan. Ifrån de norra och

vestra delarne af Guatimala och Mexico flyttade

Maya-stammarne och andra folk åt öster, der de

spridde sig öfver Yucatan, Honduras, o. s. v.

Jag har, ibland dessa stammar, äfvensom ibland

de nuvarande mexicanarne och talrika folk i norden,

till och med hos Kiowas och Comancherna, funnit

traditioner om tre stora förhärjningar, två af vatten

och en af eld. Jag har, så väl på de vestindiska

öarne som på mexicanska kusten, funnit bevis för

dessa katastrofer, bevis både af geologiskt och ke-

miskt innehåll.

Det är mycket säkert att den andra öfversväm*

ningen föranleddes af vulkanisk verksamhet under

jordytan, hvaraf en stor del af landet sänktes, inne-

fattande båda raderna Antilliska öar, Yucatans udde,

de ostliga och lågländare delarne af Mexico och

Honduras, samt en del af Venezuela.

Under en sednare period
~ några tusende år —

höjde sig åter dessa länder, till följd af samma or-
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sak, så att de kommo ungefär till sådan höjd att

de kunde visa topparne af Antillerna ofvanom ocea-

nens nivå, samt tillika göra de aztekiska ruinerna

synliga i Yucatan och Guatimala. Man får deraf en

idé om att ett så civiliseradt folk, som byggt så

folkrika och praktfulla städer som Palenque, Uxmal

och Copan, icke varit inskränkt till endast tre stä-

der, utan att väl flera städer varit anlagda på slätt-

länderna, så att de, under aztekernas tid, sträckt sig

från ruinerna i Yucatan till bergen på de nuvarande

öarne i Westindien, och hvilka städer nu måste an-

tagas utgöra ruiner liggande på oceanens botten^ som

väl då också må antagas öfverskyla en befolkning

af många millioner menniskor.

Det som nu är Mexicanska viken och Caraibiska

hafvet, var, vid Uxmals och Palenques blomstrings-

tid, fruktbara slätter, genom hvilka Rio del Norte

och Mississippi slingrade sina banor, och, samman-

flytande vid foten af bergen, utgöto sig i oceanen

emellan Cuba och Bahama-öarne.

Detta stora område —
mycket vidsträcktare än

England och Frankrike tillsammans, öfverflödande af

jordens herrligheter och således i högsta måtto in-

bjudande för en befolkning, den rikaste jord och det

sundaste klimat i verlden — skulle således nödvän-

digt haft en aztekisk befolkning ;
och helt visst ligga

der, sedan olyckstideu;, millioner menniskor ned-

bäddade.

Den läsare, som icke sjelf reser, kan på kartan

se Cordillererna, Grenada, och derifrån vända ögat
mot Santa Martha på Venezuelas kust, och vidare

öfver de större och mindre Antillerna, och den, som

besöker dessa länder, kan, med en öfverblick, se,
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på norra sidan af Silla, vid Carraccas, de sublimt

höga, lodräta grufvor som danades när den stora

sänkningen föreföll.

Från denna ståndpunkt äro de lägre Antillerna,

sådana de nu synas, en rad af spetsar, en del vul-

kaniska, en annan del icke, blotta fortsättningar af

Cordillererna
;
och af geologiska och kemiska tecken

har jag funnit att de fordom innehaft lägen lika upp-

höjda som de högsta delarne af Andiska bergen i

vår tid.

Då jag nedsteg ifrån de trakter som nu inne-

hafvas af Crows i norra utbredningen af Klippber-

gen, och derifrån kom till de andra toltekiska stam-

marne, till Mexico, år 1854, och samlade alla tra-

ditioner som häntydde på landets sänkning, häpnade

jag vid tanken på den omfattning som dessa förän-

dringar haft i afseende på den sannolika verkan på
racernas utspridning.

Jag såg märken, af hvilka jag kunde sluta till

vidden af dessa sänkningar och de djup till hvilka

föremålen sjunkit, äfvensom den delvis skedda upp-

lyftningen i en sednare period. Med de undersök-

ningar som jag gjort formerade jag en åsigt och till

en del en theori, som jag visade för Humboldt vid

mitt besök hos honom i Berlin, hvarom jag i det

föregående talat. När jag fullständigt för honom

utvecklat min åsigt samt anfört bevisen, tog jag af-

sked och lemnade straxt derefter Berlin, då jag skulle

företaga min sednare resa till Antillerna. Jag erhöll

sedan ifrån honom följande bref:

"Jag har med stort intresse läst de papper ni

lemnade mig. Jag tror, såsom ni, att Crows äro
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desamma som toltekerna; och jag erfor en känsla

deraf, då jag, för flera år sedan, i London såg edra

porträtt-teckningar af Crow-höfdingar. Men jag har

känt mig än mer öfverraskad af ert sätt att bestäm-

ma huru bergländer sjunkit och åter uppstigit, samt

de sannolika företeelserna och omfånget af öfver-

svämningarne. Jag tror att edra bevis äro tillför-

litliga, och med skäl föranleda eder påtänkta nya
resa till Antillerna. Ämnet är af största vigt för

vetenskapen; vore jag en ung man, så skulle jag

genast gjort er sällskap.

^^Jag tror att edra upptäckter skola sprida myc-
ket ljus öfver frågan om öfversvämningarnes verk-

ningar i afseende på racernas spridning.

'^Jag återsänder härjemte de aflemnade papperen,
och innesluter en promemoria, som kan leda er till

sådana undersökningar som ni kanske eljest skulle

förbise.

^^Låt ingenting afhålla er;
~ ni har en stor mis-

sion, och den Store Anden skall beskydda er. — etc.^'

Beväpnad med detta uppmuntrande bref och den

ovärderliga bifogade promemorian från den store na-

turforskaren, företog jag min andra tur till West-

indien, der jag tillämpade mina prof vid gransknin-

gen af de Ando-Venezuelanska bergen på kusten af

södra Amerika. Med de fakta som jag der samlade

for jag tillbaka öfver oceanen och genomkorsade

Europas kontinent, för att inför den ädle vännen

framlägga resultatet af mina nya forskningar, enligt
hvad han önskat; men jag möttes af nyheten om
hans bortgång. Emellertid försvann icke dermed

vigten af de samlade erfarenhetsbevisen.
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Toltekernas och aztekernas flyttningar från nor-

den, och floden, som så allmänt återkommer i tra-

ditionen hos vildarne, men ännu mera de bevis som

jag antydt, innefatta uppgiften om en hel befolk-

nings undergång; och denna befolkning så talrik

och så långt framkommen i slöjd och konst, att den

icke kunnat utrotas af inhemska stammar. Ej hel-

ler kan man föreställa sig att en farsot kunnat allt

deles utöda en hel nation.

Alla berättelser inom de nu lefvande stammarne

motsäga detta, och utmärka tydhgt den öfversväm-

ning, hvari de lägre länderna förstördes. Den hafs-

sand, som lägrat sig öfver hela ytan af Yucatan och

dess ruiner, bekräftar, jemte andra bevis, med full

visshet samma stora kalamitet.

Förödelsen genom eld, som utgör en del af de

i traditionen omnämnda revolutioner som Öfvergått

central-Amerika, och som likaledes är väl bevisad,

var icke så vidsträckt och hade icke så stora verk-

ningar, men egde sannolikt rum samtidigt med lan-

dets nedsänkning, och af samma orsaker som för-

anledde sjunkandet med derpå följande flod. Man

ser i södra och central-Amerikas berg öfverflödiga

bevis på eruptioner af eld som åtföljt jordbäfningarne.

Många hafva ifrågasatt de aztekiska ruinernas

ålder, emedan man der får se målningar al fresco,

målade taflor och statyer, samt panelade tak, jemte

inskrifter på mexicanska och mayiska språken.

Jag har förut sagt att Maya-indianerna flyttade

från vestern och togo dessa ruiner i besittning sedan

länderna åter uppstigit ur hafvet. De funno godt

skydd inom dervarande murar, som de förändrade

och försågo med inskrifter. Århundraden sednare
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(dock många århundraden före Montezumas regering)

hade mexicanska furstar innehaft dessa ruiner —
och panelade och täckte palatserna, målade fresco-

målningar och taflor och tillade mexicanska inskrif-

ter, så att de lärdaste geologer befinnas oförmögna
att tolka dem. Men den sand som ligger öfver hela

landet och en del af ruinerna, en sand som icke

blifvit ditblåst af vinden, utan blifvit fälld ur ocea-

nens vatten, utvisar att hvarken Maya-indianer eller

mexicanarne haft något att göra med dessa kolos-

sala byggnaders ursprungliga uppsättande.

ELFTE KAPITLET.

Hvart komma indianerna att "taga vägen"?

Om de korta anmärkningarne i de två nästföre-

gående kapitlen ännu lemna läsaren tvifvelaktig i

afseende på de amerikanska indianernas härkomst,
bör deremot ingen ovisshet hos honom uppstå vid

besvarandet af frågan: "hvart indianerna skola taga

vägen?" Man behöfver icke vara arkeolog eller hi-

storieforskare eller antiqvarie för att tänka på "den

nedgående solen". Man vet att civilisationens mäkt-

ar oemotståndlig och att den redan uppslukat halfva

antalet af indianstammarne på kontinenten
;
man för-

utser då att de sista utaf denna race snart nog skola

utdö någonstädes i det aflägsna vestern.

De första förderfliga inverkningarne på indianska

civilisationen och utvecklingen, berättade i föregående

kapitel, voro följder af natur-revolutioner, dem endast
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Skaparen sjelf kontrollerar; och om dessa hemska

händelser icke inträffat, skulle Columbus hafva fun-

nit en kontinent med lika hög kultur som i den

verldsdel derifrån han utgått på sin färd.

Under den allmänna dödsstöten låg civilisatio-

nens genius nere under seklernas lopp, till dess den

återvaknade i Mexico och Peru, der den dödades af

den europeiska odlingens guldtörst, som sköt å sido

ära, moralitet och religion. Det ljus som då ännu

uppehöll de olyckliga nationerna släcktes, och de

återföllo i vildlifvets mörker och okunnighet.

Sedan den sista ljusstrålen af indiansk upplys-

ning sålunda blifvit släckt förmedelst bedrägerier

och grymheter, hvilkas uppräknande bringar kramp
i hjertat hos hvarje godsinnad och hederlig menni-

ska, har indianen stått häpen vid de hvita männens

fiendlighet; han har blifvit misstänksam emot den

odling som genom dem erbjöds, och det enda som

han af dem emottager, är — eldvattnet. Mot detta

gift har han bytt bort sitt land, sitt vildbråd, till

och med sitt eget lif, ty ehvar spriten inkommit —
ofta underhjelpt af koppsmittan — har hälften af

hvarje stam afgått.

Columbus var kanske den första hvita man som

någonsin sett en amerikansk indian. Det var i Ok-

tober 1492 som han landade vid San Salvador (Gua-

nahani), en af Bahama-öarne. '^Han såg indianerna

springa på stranden och betrakta skeppen."

På Haiti, der Columbus fann största folkmäng-

den, skrifver han om dem, i bref till Louis de S:t

Ängel, att "dessa infödingar, sedan de fattat förtro-

ende för främlingarne, gåfvo ifrån sig med godt

hjerta allt hvad de egde, och detta med en bered-
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villighet, otrolig för den som icke sett det. De lem-

nade allt hvad man begärde, antingen det var af

mindre eller större värde, och voro belåtna med

hvad helst man gaf dem i stället^\

När Columbus led skeppsbrott vid Hispaniola,

grät den dervarande höfdingen af medlidande, och

skickade sitt folk i båtar att hjelpa de nödställda,

sjelf besörjande allt hvad han förmådde till deras

bistånd. Han tröstade Columbus med att lofva ho-

nom allt hvad han egde, för att bota skadan. Allt

som bergades blef upplagdt vid höfdingens bostad,

der intet borttogs, ehuru det låg öppet för en hel

befolkning. Columbus skref hem till de kungliga,

att "intet redligare och mera godsint folk fanns i

hela verlden. De älska sin nästa såsom sig sjelfva;

deras umgänge är angenämt och städadt, samt be-

ledsagadt af glada miner. Visserligen voro de nakna,
men derjemte de mest anständiga och berömvärda."

"Caciquerna lade kronor af guld i mina händer",

skrifver han. — Och hurudant blef slutet?! Dessa

caciquer och deras folk drefvos ur sina hem upp
till bergen, och deras boningar brändes. De hade

inga vapen, ej ens bågar, till sitt försvar. Carai-

berna deremot försvarade sig, men blefvo slagna.
De hade öfverflöd af guld, och värderade spaniorer-
nas silfver högre, så att de bytte till sig ett uns

silfver för 10 uns guld. Man renfilade och polerade
ett par handbojor af jern, skickade såsom "skänk

ifrån konungen i Spanien" till en höfding som satt

i spetsen för sin armé; de skulle föreställa dyrbara
armband af silfver. Man satte dem såsom fotbojor

på höfdingens ben och förde honom, kastad på en

häst, till kusten, der han ytterligare belades med
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kedjor, hvarefter han öfverfördes till Spanien. Två-

hundradetusen af det arma folket blefvo nedgjorda,
utom 5000 fångar som fördes till Spanien såsom

slafvar, men der en del frälste sig genom sjelfmord.

Så begynner den europeiskt-amerikanska histo-

rien, början af det amerikanska folkets olyckor.
Allt skedde för guldet; men snart erfor man

att de största tillgångarne funnos längre i vester.

Då kom en ny flotta, och Fernando Cortez hette den

väl uppfostrade onda ande, för hvilken Mexicos ju-

veler, guld och blod voro hans afgudar. Under hans

civiliserande inflytelse förgjordes nu den nyuppvuxna
mexicanska civilisationen. En indisk rik och vac-

ker stad blef plundrad på allt guld som der fanns,

100,000 invånare slagna, deras konung Montezuma

bedragen, störtad, mördad, och hans palatser för-

störda, likasom templen. Men guldtörsten var icke

dermed mättad. Det fanns ännu en sol af indiansk

odling och en annan guldtillgång; det var Peru.

Likt Cortez i Mexico, förhärjade Pizarro det nya
landet. Perus fredliga befolkning slagtades, allt

plundrades, och regenten. Inkas, mördades. Sådan

var välsignelsen af europeisk civilisation!

Ännu en niding, de Soto, kom likaledes med en

flotta och harneskklädda män och hästar. Han hop-

pades hemföra vagnslaster med guld, landsteg i Flo-

rida, släpade sig och beväring igenom savanner och

träsk, blodade sin väg genom infödingarne och fram-

kom till Mississippi, der han fann sin graf. *)

Var det underligt att så oerhörda dåd skulle

göra vildarne misstänksamma mot den hvite mannen

^)
Se Washington Irviugs: Life of Soto.
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och hans vackra löften, hans civilisation, hans he-

der och den religion som han bekände? Och är

det icke tvärtom underligt att vildarne, oaktadt de

allmänt spridda berättelserna härom, likväl (såsom

historien visar) öfverallt vid första mötet med de

hvita, emottogo dem gästvänligt i sina wigwams?
Läsare! hör sådana saker omtalas; och erkänn

att det är märkvärdigt. Jag vill omtala ännu några
civiliserade bragder; sedan vill jag fråga: "på hvil-

kendera sidan är den vilde och på hvilkendera sidan

det osjäliga djuretP

Columbus omtalade att "Caciquerna på Hispa-
niola omfamnade honom, göto tårar öfver hans olycka
och krönte honom med guldkronor". Deri låg intet

underbart, det var naturligt; menniskan har öfverallt

blifvit född mensklig, och färdig att hjelpa sina li-

kar, då ingen orsak ånnes till ett annat emottagande.
Efter de nedriga invasionerna och dervid begån-

gen grymhet, började kolonisationen till norra Ame-
rika. Första början gjordes af en liten koloni puri-

taner, som ifrån England ankommo dit med familjer.

"De voro hungriga och i klent tillstånd; vildarne emot-

togo dem med öppna armar och födde dem med mais

och annan mat som de bragte till dem."

Detta var icke underbart; endast naturligt. Det

var ädelt, ty detta kloka folk såg i de små husliga

grupperna af män, hustrur och barn, elementerna

till kamratskap och fred, i stället för tecken till

strid och plundringar.
Denna kolonis emottagande öppnade vägen för

andra, och emigrationens ström har alltsedan fort-

gått, så att den befolkat hela den atlantiska kusten,

med ständig dragning åt vester, hvarvid den lika
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ständigt undantränger den indianska befolkningen

genom traktater eller våld.

Nu komma vi till det som är verkligen under-

bart, till och med förvånande, att, under alla inva-

sioner, knep och bedrägerier, samt våld, det dock

alltid skett att indianerna blifvit drifna från deras

land och mot '^den nedgående solen'\ men att dessa

beklagansvärda folkstammar dock alltid visat så liten

grymhet som de verkligen visat;
— att bränvin och

kopporna äro olyckor dem de hvita bragt öfver dem,
och gränskrig, till dess de, den ena stammen efter

den andra, blifvit bragta till blotta äterstoder, och

ändå oupphörligt undanträngas åt vester; men att,

äfven under så uppretande förhållanden, en hvit man
kan genomresa deras områden obeskyddad och föra

sina saker med sig i all trygghet;
— att Lasalle och

pater Hennepen, år 1678, kunde, med endast 30 man,

göra sina upptäcktsresor genom hela området för de

stora sjöarne, samt Illinois och Mississippi, under

aderton års tid, hos mer än tjugo folkslag, som ännu

icke visste af någon civilisation. Pater Hennepen
berättar sjelf att han med endast två man reste ige-

nom många stammar såsom den första resande till

S:t Antony-fallen, under en tid af åtta år, samt att

han, utsatt för alla möjliga händelser under denna

tid, blifvit, utan undantag, bemött med gästfrihet

och godhet af indianerna;
— att Lewis och Clarke

med en liten hop, år 1805, kunde gå uppföre Mis-

sourifloden, öfverstiga Klippbergen och komma till

Stilla oceanen, samt återkomma lyckligt efter en

resa om mer än 1300 mil, hvarvid de, såsom de

första hvita män, besökt mer än trettio bland de

vildaste och mest krigiska stammarne, utan att hafva
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begagnat ett enda vapen till sjelfförsvar;
— att ge-

neral Clarke, efter egen uppgift på äldre dagar, be-

sökt mer än 200,000 af detta fattiga folk, och der-

vid städse rönt ett gästvänligt bemötande; — och

slutligen att hundrade resande, deribland jag sjelf,

erfarit samma godsinta, vänliga och hederliga emot-

tagande, då lif och tillhörigheter lågo i vildarnes

makt, och detta allt under deras känsla af allt det

orätta och grymma som de hvita gjort indianen;
—

allt detta må väl anses förundransvardt!

I det sammandragna innehållet af närvarande

lilla bok har man sett att jag funnit min väg ige-

nom 120 indianstammar, i norra, södra och mellersta

Amerika; och läsaren inser väl att mitt lif och hvad

jag förde med mig var öfverlemnadt åt vildarnes

fria makt; läsaren har också funnit att jag dels al-

drig behöft lyfta min hand emot någon ibland dem,
dels att de, än mer, alltid bevisat mig vänlighet och

gästfrihet. Ingenstädes har jag heller, veterligen,
förlorat en pennings värde af mina medförda saker,

fastän fattigdom råder öfverallt hos dem och att de

således kunde haft väckelse till lystnad, och under

det att ingen lag der fanns som kunde med straff

belägga tjufnad, och der man, såsom resande, aldrig
har lås för kappsäckar och resväskor.

Dessa uppgifter, om de erkännas vara sanna,
visa oss ett folk som af naturen är icke allenast

menskligt, utan också humant; de ådagalägga en

sådan grad af eftergifvenhet och försonlighet å in-

dianernas sida, att dessa egenskaper hos dem skulle

utgöra en ära för hvilket folk som helst, och borde,
utom deras öfriga anspråk, berättiga dem till ett

annat öde, än det som nu hastigt närmar sig dem.
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Vi hafva sett huru olyckliga dessa infödingar
varit genom det allmänna mördandet å dem för guld;
att de af naturrevolutioner blifvit sänkta i djupet;
— att de blifvit nedsablade då de hunnit en hög grad
af civilisation;

— vi hafva hört dem omtalas såsom

förgjorda genom vattenfloder, der endast få kunde

rädda sig uppe på bergen;
— men vi hafva icke ännu

betraktat dem under en än mer olycksbringande öf-

versvämning, ur hvars dränkande vågor de sannolikt

icke skola räddas på bergens spetsar
—

emigratio-

nens flod.

De första kalamiteterna i södra Amerika, i Mexico,

på Hispaniola, härrörde af deras guld; sedan det

var öfverståndet, tycktes folket kunna hafva en för-

hoppning att få existera. Deras missöden i Nord-

Amerika berodde deraf att de innehade det största

och rikaste land i verlden, begåfvadt med allt som

kunde reta den hvites roflystnad
— det milda klima-

tet, jordens fruktbarhet, de stora grässlätterna fulla

med buffelhjordar, floderna och bergen erbjudande fisk

och dyrbara pelsverk;
— latituderna lämpliga för de

hvitas bosättning ;
vidare att inflyttandet understöddes

af regeringen, och att detta inflyttande icke kunde

hafva mer än en rigtning
— framemot vestern, till

Klippbergen och Stilla hafvet.

Under sådana omständigheter kunde indianens

öde anses afgjordt
— domen stadfästad; och i denna

emigrationens flod, som under ett hälft århundrade

utgjutit sig öfver deras land, hafva de sista ibland

dem blifvit omslutna; och likasom slutligen också

guldet skulle hafva sin andel i deras undanträngande
och förgörande, hafva denna metalls lysande korn

blifvit funna i flera trakter af Klippbergen, och till-
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lagt ursinnighet till den feber med hvilken de hvita

skocka sig för att uppsöka metallen på alla punkter
inom de omätliga öde trakter, dit civilisationen förut

undanträngt det fattiga folket, både från öster och

vester, der de uppsökt sitt enda ställe der de kun-

nat uppehålla sin tillvaro.

Men förhållandet är mycket olika nu och på
den tiden då de guldlystna höggo ned guldets egare,

borttogo rikedomen och drogo sig derifrån sedan det

var borttaget; nu deremot qvarblifva grufvoma. In-

klämda emellan guldgräfvarne, kolonisterna och brän-

vinsmånglarne, försöka indianerna att uppehålla lif-

vet så länge som möjligt, men det kan icke lyckas
för mer än få ibland dem.

Under de sista åren har man haft en mycket
inbringande bränvinshandel emot betalning i bäfver-

skinn och buffelhudar. Följden har blifvit slösak-

tighet och superi och utarmande, under det att kop-

porna periodvis bortryckt hälften eller tre fjerdedelar
af stammarnes befolkningar.

Man bör inse de förgörande följderna af brän-

vinshandeln, sådan den bedrifves af två eller tre

tusen personer utan grundsatser, och spridda öfver-

allt i berg och dalar i det vidsträckta vestern, un-
der ledning af rika och mäktiga kompanier. Det
har ofta blifvit framstäldt för regeringen; men i

landsträckor, hvilkas aflägsenhet icke tillåter en till-

lämpning af lagar, hafva styrelsens förbud icke kun-
nat verka med full kraft.

De förenade orsakerna af inflyttningarne, som fort-

gå hastigare än regeringen hinner köpa land af india-

nerna — de lösdrifvande jagarne och trappers samt

bränvinsmånglare — personer som förut råkat på obe-



264

stånd — en hufvudstupad påstörtning af halfgalna äf-

ventyrare, som hasta till guldfälten — formera en pha-

lang af sanslösa personer, som taga indianernas land i

besittning
~ inmuta det på bergsmansvis och behålla

det — förklara att indianerna äro
''\Jjur''''

som icke

hafva några rättsanspråk.
— Guldletarne bygga stä-

der som bestå af stock-hyttor och kalla dem "czi/es"

—
utgifva tidningar, der de omtala "mord, begångna

utaf indianerna !" "Hvita män mördade af indianerna V

(och detta antingen sådant skett eller icke); anhålla

hos regeringen om soldater till beskydd; soldaterna

komma och proklamera då vildarnes ''utrotande^
^

er-

bjuda tjugo dollars för hvarje indianskalp som kan

tagas (med det civiliserade tillägget) "med vilkor att

öronen äro vidhängande*\

Här, läsare, komma vi till fakta; och jag skäm-

mes för mitt lands karakter då jag anför dessa fakta

såsom tillförlitliga, alldeles öppna fakta. Jag fram-

ställer nu den frågan som jag förut antydt: "Hvil-

ketdera partiet är den vilde, och hvilketdera är "det

osjäliga djuret?" Hjertat blöder vid en sådan fråga;

men jag kan icke undertrycka den.

Tjugo dollars utlofvade af en kommun, i en huf-

vudstad, midt i Unionen, för hvarje indianskalp
—

d. v. s. för hvarje öfverlagdt lönnmord! Hvilken

fullmakt! Hvilken uppmuntrande affär för trappers
och branvinsförsäljare! Det lönar sig bättre än att

skjuta vargar, för hvilka det betalas endast två dol^

lärs i skottpenningar, eller att fånga bäfrar för tre

dollars värde. En fattig indian, som kommer ifrån

en aflägse trakt och jagar för att skaffa föda åt

hustru och barn, blir nedskjuten; andra utlockas ur

wigwams, fyllas med bränvin och skalperas; till och
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med ur grafvarne upptagas färska lik och skalperas

"med båda öronen", utan meriten och besväret af att

hafva mördat!

Ferdinand Cortez', Pizarros och de Sotos slag-

tanden voro icke så lumpna som dessa. Skall man
anse möjligt att, i närvarande tid af civilisation och

frihet, så afskyvärda scener tålas eller tillåtas af

mitt lands regering, midt i medelpunkten af Förenta

Staterna? Det berättas att en armé af tillräcklig

styrka, för att beskydda de hvita invånarne i bergen
och på slätterna, har uppbrutit, samt att "utrotning"

är dennas lösen. Jag har svårt att tro det; jag måste

tänka bättre om mitt fädernesland.

Hvad! En regering som nyss förvärfvat sig ära

inför hela verlden för det att den skänkt frihet och

medborgerliga rättigheter åt två millioner negrer,

samma regering skulle nu, med bajonetten, förslafva
ett förut fritt och oberoende folk, göra sina röda

barn arflösa; och under tiden uppmuntra en skock

äfventyrare och mördare att tvista' med dem om de-

ras tillvaro! Jag kan icke tro det; jag vill icke tro

det, ty jag önskar att få låta mina ben hvila i mina

fäders jord.

Jag har, i korthet, upprepat de hufvudsakliga

olyckor som de arma indianerna genomgått, men det

återstår ännu att omnämna en, som icke är mindre

beklaglig eller mindre olycksbringande till sina följ-

der. De hafva inga tidningar, inga flygblad, som
kunde för verlden kungöra händelserna, sorger, klago-
mål och lidna orättvisor; alla dödsfall, der männen

lönligen fallit för stutsareskott, alla misshandlingar
mot hustrurna och barnen; allt sådant döfvas och

tystnar i ödemarkerna omkring dem, under det att

Sednaste Strö/tåg. 12
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hvarje slag, som indianen gifver såsom vedergällning,

genljuder öfver alla delar af kontinenten och beskrif-

ves såsom 'Vppsåtligt mord och massacre af de hel-

vetiska vildarne". Ståtliga institution, du fria press,

men huru mycket dyrbarare om du icke vore ensidig !

Jag har länge föresett den indiankris, som nu

pågår; jag har i mina anteckningar under vistelsen

vid öfre Missouri förutsagt den, med följande ord:

''Sioux-indianerna, till ett antal af 25,000, 2000 Man-

daner, 7000 Assineboiner, 2500 Minatarris, 6000

Cheyenner, 10,000 Pawnes, och en mängd andra,

mindre, stammar på prärierna, dem jag besökt, och

som lefva uteslutande af buffelkött (emedan de vid-

sträckta slätterna icke erbjuda något annat), och som

göra sina tält af buffelhudar samt med samma ämne
bekläda sig och sina familjer, måste snart råka i

fullkomligt armod, i slutlig hungersnöd och all brist,

så att de väl nödgas draga sig undan till Klipp-

bergen för att kunna förskaffa sig någon föda."

Orsaken till denna ständigt närmare kommande

olycka är den vederstyggliga bränvinshandeln, som

af rika bolag bedrifves till sådan omfattning, att

-inom få år de stora buffelhjordarne på prärierna vid

Platte och Missouri komma att taga slut. De in-

skränkas, år efter år, inom ett allt mera förminskadt

område, och då de härunder på alla sidor förföljas

af flera folkstammar, så måste snart nog den sista

ibland dem försvinna. Dermed skola 200,000 india-

ner förlora deras enda existens-vilkor, och åtmin-

stone 500,000 vargar, som hittills lefvat på de fällda

bufflarnes qvarlemnade ben, samla sig och på annat

sätt söka sin existens.
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Fastän regeringen i Washington utfärdat för-

bud emot bränvins transporterande till vildarnes om-

råden, och underhåller agenter hos indianerna, gäc-

kas lagen, emedan sjelfva dessa agenter göra sig

till deltagare i handelsbolagen, och genom deras of-

ficiella inflytande och så kallade kontroll, hafva så

mycket större lätthet att låta inkomma så stora

bränvinsqvantiteter som man finner kunna afyttras.

Detta bränvin (whiskey), som tillverkas af bo-

lagen i San Louis och andra städer vid gränsen,

fraktas till indiangebietet i högsta styrka, men ut-

spädes före försäljningen, så att en del alkohol ut-

ökas till tre. Vid mynningen af Yellow-Stone-floden

och öfre Missouri är priset på det utspädda brän-

vinet 18 dollars pr gallon*), men transporteradt vi-

dare på hästrygg till Crows och Svartfötterna blir

priset 32 dollars pr gallon ! **) Sådana äro de pri-

ser, till hvilka detta folk köper sin förgörelse 1

Vid den nämnda stationen, äfvensom öfriga han-

delspunkter vid Missouri och Platte, var en pint (ej

fullt ett hälft qvarter) bränvin af förr sagda styrka

den vanliga betalningen för en buffel-mantel, vackert

utsydd af de indianska qvinnorna; oblandad sprit

till samma mått var således betalning för tre buffel-

mantlar, hvilka uti San Louis betaltes med 19 1 till

31 riksdaler stycket. Här upptäckte man också, för-

modligen utan patentering, att tobak, macererad i

bränvinet, gaf det en mera stickande och rusgifvande

egenskap. Denna upptäckt, som här blef praktiskt

använd, skänkte kompaniet stor förmån, genom föl-

jande enkla och vackra method:

*) Ungefär 70 riksdaler riksmynt för 1| kanna.

**) Det utgör för en svensk kanna ungefär 72 riksdaler.
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I pelskompaniets försäljiiingsmagasin, inne i de-

ras skans, hade man två bränvinsfastager ställda

bredvid hvarandra, med kranar nedvid bottnen, för

aftappning. Utur det ena uttages en portion, och i

dess ställe inlägges tobak, som förut är söndersmu-

lad. Hvarje morgon omröres blandningen med ett

passande roder.

Denna dyrbara likörtunna har märket N:o 1;

den andra märkes med N:o 2. När nu indianerna

komma med sina buffelhudar och lägga dem ifrån

sig, frågar handelsbetjenten om köparen åstundar af

N:o 1 eller N:o 2. Om han önskar sig N:o 1, tager
man två buffelhudar, i stället för en, i betalning för

den pint bränvin som imätes åt honom.

Emedan nu stora upptäckter ofta föranleda flera,

har sådant också här inträffat. Nar bränvinet är

aftappadt, blir tobaken torkad och säljes då till dub-

belt pris åt vildarne, som finna att varan vunnit ge-

nom att ligga i spriten.

Man kan lätt beräkna den vinst som uppkom-
mer af en dylik handel, och till hvilka resultat den

förr eller senare skall leda. Fyrtio till femtio tusen

buffelmantlar föras på denna väg hvarje sommar
utåt Missouri ned till San Louis. Djuren skjutas

allmännast om vintern, då håret är vackrast, men

djuren magra, så att köttet då icke väl kan begagnas,
och hvilken afgång utgör en minskning i födoförrå-

det åt 200,000 indianer. Af dessa ungefärliga upp-

gifter kan man göra en beräkning öfver den hastiga

förminskningen i antalet af dessa djur, som icke

föröka sig i större proportion än vår vanliga bo-

skap, och att således deras snara utrotande måste

förutses.
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Jag har fått ovänliga anmärkningar från tid-

ningspressen för denna spådom, samt för mina ^^orätt-

visa anfall mot pelskompaniet^\ och jag har af så-

dana anmärkare blifvit påpekad såsom "indianvännen

Catlin". Hvad är det mer? Hvad skall jag svara

på sådant? Behöfver jag ursäkta mig för det att

jag värderar indianerna? Indianerna hafva alltid

älskat mig; hvarför skulle jag icke hysa vänskap
för dem tillbaka?

Jag värderar det folket som alltid emottagit mig
med det bästa, det haft att gifva.

Jag värderar ett folk som är hederligt och är-

ligt utan lagar, och som icke har hvarken fängelser

eller fattighus.

Jag värderar ett folk som håller de tio bud-

orden utan att hafva läst dem eller hört dem ifrån

någon predikstol.

Jag värderar ett folk som aldrig svär eller miss-

brukar Guds namn.

Jag värderar ett folk som ^^älskar sin nästa li-

kasom sig sjelft".

Jag värderar ett folk som fruktar Gud utan att

ega bibeln, ty jag tror att också Gud älskar dem.

Jag värderar ett folk som har en gemensam re-

ligion, och som är alldeles fritt ifrån religionshat.

Jag älskar detta folk som aldrig lyftat en hand

emot mig, eller borttagit något af mina saker, der

det icke fanns något lagligt skydd för någondera.

Jag älskar detta folk som aldrig varit i strid

med de hvita annat än inom indianernas eget område.

Jag älskar, men fruktar icke, det slägte som bor

der Gud skapat dem, ty de äro barn tillhörande det

landet.
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Jag älskar ett folk som har egendom utan lås

och nycklar.

Jag älskar alla menniskor som göra allt det

bästa de förmå. Ack, huru högt älskar jag icke det

folk som icke lefver för kärlek till penningar!
Man har med gäckeri sagt att jag tält allt för

väl om indianerna, att jag smickrat dem. Om jag
för högt uppskattat deras karakter, bevisar det åt-

minstone att de i mig haft en vän, och jag vill icke

undvika den synden eller ansvaret derför.

Jag har varit så lycklig att jag blef född på en

tid då man ännu kunde få se detta folk i dess med-

födda värdighet och skönhet och oberoende, men ock

att bli ett lefvande vittne till de grymheter med hvilka

det blifvit behandladt — sämre än man behandlar

hundar; och nu behandlas det värre än vargar 1

Jag har förut i mina arbeten sagt just hvad som

nu sker, att, i deras förtryckta och döende belägen-

het, de framtida gallopinerna, som stryka öfver lan-

det, skola se Sioux-indianerna, Chejennerna, Osa-

gerna o. s. v. såsom en spridd och aftynande, tig-

gande och lumpen återstod af ett fordom stort och

vackert folk, och att samma genom landet strykande

personer skola beskrifva dessa nationer såsom re-

presenterade af denna återstod i deras oförvållade

uselhet och dålighet
— och att samma personer skola

beskrifva mig såsom en Ijugare.

Anda ifrån den första kolonisationen på Atlan-

tiska hafvets kust har ett ständigt krig fortgått

emot indianerna. I alla dessa krig hafva de hvita

segrat, och hvarje krig har slutat med att ''^'indianskt

område blifvit afträdf. Hvarje strid som de hvita

förlorat har fått namn af '^massacré\ och hvarje strid
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Men, till indianernas odödliga ära, hafva alla stri-

derna mot de hvita blifvif hållna på indianskt om-

råde. Hvad bevisar då detta? och till hvilkens out-

plånliga vanära står denna balans i de hvitas tide-

böcker?

Jag skref att jag varit lycklig nog att födas i

en tid då man ännu kunde få se indianen i sin na-

turliga värdighet och glans; och jag tackar Gud att

han sparat mitt lif, så att jag fått vistas hos de

flesta bland dessa stammar i Amerikas alla zoner

och klimater, och att min hand varit i stånd att af-

teckna deras personliga utseende och drägter, för

att de må kunna ses i en framtid då hvarken de

eller jag finnas till.

Jag har användt fjorton år af min lefnad och

alla mina jordiska medel för att bese dessa spridda
och aflägsna folkslag. Jemte mina mödor och um-

bäranden har jag också haft mina hugnader. Båda

sorterna hafva varit underbart blandade, och van-

ligtvis med den följden att ingendera blef fullkom-

ligt öfvervägande, och så att umbärandena blefvo

lättare, och hugnaden bevarad från öfverdrifter och

missledning.

Mina arbeten hafva blifvit så goda som det

kunde ske under sådana omständigheter. Jag har

icke haft något stöd hvarken af regering, samhälle

eller enskild person, utan alltid rest med egna me-
del. I mina skrifter och teckningar har jag aldrig

åberopat eller begagnat föregångare; utan endast

tecknat hvad jag hört och sett, och aldrig något an-

nat. Mina arbeten skola sannolikt utkomma full-
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ständiga (för sent för att kunna bli till min förmån),
till nytta för andra som komma efter mig.

Konsten skall sörja då dessa nationer försvun-

nit, och framtidens artister skola förgäfves se sig

omkring efter en så pittoresk menniskostam som

denna, med dess folkdrägter, dess vapen, färger,

manliga lekar och jagt; ett folk så inbjudande för

den talang som ensam är i stånd att skänka en

gloria åt marmorn och kan återgifva deras drag på
duken.

Det inneboende behag, den enkelhet och vär-

dighet som detta folk eger, påminner så mycket om
antikens statyer, att man oemotståndligen ledes till

den tron att forntidens greker haft sådana model-

ler till sina studier. Drägterna och vapnen, togan,

tunican och manteln (af skinn), bågen och skölden,

lansen, som är så alldeles lik det forntida spjutet,

häntyda på en andra klassisk sera som nu försvinner

ur verlden.

Också i politiskt och ethnologiskt afseende, så-

ledes just i det förhållande hvarur de nu äro för-

svinnande, uppkallas intresset för detta folk och dess

seder och bruk — sedan det, efter Amerikas upp-

täckande, blifvit nedsatt från sju eller åtta millioner

till en åttondedel deraf, såsom det nu blifvit — och

denna återstod med ingen annan utsigt än en hastig

decimering och slutligt utrotande.

Närvarande arbete har icke haft till syfte att

annorlunda än i korta häntydningar behandla de

oemotståndliga särskilda medel som Förenta Stater-

nas styrelse begagnat, med den följd (som den icke

åsyftat) att förgöra dessa nationer. Icke heller skulle

det varit rättvist mot indianerna eller mot läsaren,
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om jag skulle alldeles underlåtit att här uppgifva

de orsaker som leda till folkets upplösning, helst

dessa inverkningar ännu äro fortfarande desamma:

att spritdrycker och kopporna ännu spridas till dem,

ifrån den ena ändan af landsgränsen till den andra,

och att (hvad som mest plågar mig att uttala) mina

gamla vänner Sioux, Chejennerna och andra slättbo-

stammar, som bemött mig med så mycken godhet
och gästfrihet, och redan för mer än trettio år se-

dan upptogo mig i sina hyttor, nu för tiden äro för-

trängda ifrån sina fruktbara slättländer till Klipp-

bergen
— fördrifna utaf arméer med kanoner och

revolvrar.

Detta folk, hvars öde en eftertid skall beklaga,

hvars land sedan femtio år blifvit hemsökt af brän-

vinet och kopporna, och som nu blifvit drifvet till

bergländerna, skall ofelbart der dö ut. Men i sin

dödskamp torde de väl ännu öfva en känbar hämnd
emot dem som bosatt sig på de nya gränserna, och

mot den makt som sändt dem dit, samt mot oskyl-

diga resande som komma för att Öfverfara dessa

ofantliga landvidder.

Qvarlefvorna af de talrika stammarne, nu från

båda sidor drifna in i Klippbergen, och tillika ge-

nomträngda utaf tanken på de hvitas grymheter,
hvarom de skola inprägla i minnet äfven hos bar-

nen, skola der ingå förbund till hämnd och försvar,

inom regioner som fordra föga tillökning i deras

naturliga hållbarhet och otillgänglighet, och skola

der bjuda trots åt de hvita.

Midtigenom dessa vidsträckta, frusna och obe-

boeliga länder skola de Förenta Staterna skicka sina

postväskor på hästryggen, och uppsätta telegraftrå-
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dar, och må väl hafva gjort det under den förflutna

tiden ocli ännu femtio år utan att möta förtret af

indianerna; men huru länge kan man förvänta sig

sådant, om ett krig, ett utrotningskrig utbryter?
Flera trådar komma att sträckas, och en jern-

väg kommer att byggas, och är redan under bygg-
nad *), och gods och passagerare och stora skatter

och menniskolif skola dag och natt passera deröfver

igenom sådana ofantliga öde länder. Hvilken säker-

het kan man då påräkna?

Jag har sett i amerikanska tidningar uppgifvas
att posten ensam torde erfordra 10,000 man till be-

täckning, med en kostnad af en million dollars om
året. Om det så förhåller sig

— såsom jag också

tror — hvilken styrka skall det då fordras för att

skydda en telegraftråd, om indianerna i nöd kämpa
för sin existens, när deras skalper betalas med ett

premium af 20 dollars stycket, och då telegraftråden
blefve ett vigtigt medel att deraf göra pilspetsar,

och då denna tråd är dragen igenom halftannat

hundrade mil i klipptrakter och snödrifvor? eller den

nattetid passerande jernvägstrainen, som ett klipp-

stycke eller en trädstam kunna uppehålla vid ett

bakhåll af indianer, som i nattens mörker kunna

hämnas mord på deras bröder, hustrur och barn,

och rikta dem sjelfva med ett byte, som kan undan-

föras i gömslena utaf alldeles otillgängliga öde stäl-

len eller bergshålor? Men blekansigten af moccasin-

klädda banditer (hvaraf finnas tillräckligt antal) skola

hämnas på indianerna för sådana utlagda stockar

och stenar.

*) Man vet att den nu redan är färdigbyggd emellan båda

hafven. öfvers. anm.
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Jag har sett landet ocli känner folket, och jag
föreställer mig den tid nära då en ridande post, en

telegraftråd och en jernbana skola, hvardera, fordra

100,000 man för att förskaffa säkerhet för dem. Då
skall ett himmelshögt ropande höras : ^^Gå på, gå på,

du välsignade civilisation! Död åt den vilde! Jor-

dens skatter tillhöra dig, då den sista vilden blir spå-
rad af blodhundar och lagd till jorden med revolver-

stutsare !^^

o^^©Bo
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